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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรฐาน การกอสรางและการติดตั้งสถานีควบคุม
ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน การกอสรางและการติดตั้งสถานีควบคุมภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบ
อัดกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณกาซ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เ รี ยกว า “ประกาศกรมธุ รกิ จ พลั ง งาน เรื่ อง หลั กเกณฑ มาตรฐาน
การกอสรางและการติดตั้งสถานีควบคุม ภาชนะบรรจุกาซ เครื่องสูบอัดกาซ ระบบทอกาซ และ
อุปกรณกาซ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ผูปฏิบัติงาน” หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานที่ใชกาซ โดยตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
“กลุมถังเก็บกาซและจายกาซ” (Storage Unit) หมายถึง ถังเก็บและจายกาซตั้งแตสองถังขึ้นไป
ที่ตอ ถึง กัน เป น กลุม เชื่อ มโยงกัน ด วยระบบทอ กาซ ในแนวตั้ งหรื อ แนวนอนเพื่อใหจุ ดประสงค
ในการใชกาซในแตละถังเปนระบบเดียวกันในแตละกลุม
“ลิ้นประตูปดเปดกาซ” (Isolating Valve) หมายถึง ลิ้นประตูที่สามารถปดเปดกาซไดอยาง
รวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา
“ลิ้นประตูปดเปดกาซประจํากลุมถังเก็บและจายกาซ” (Storage Unit Isolating Valve) หมายถึง
ลิ้นประตูที่สามารถปดเปดกาซประจํากลุมถังเก็บและจายกาซ ในแตละกลุมที่สามารถปดเปดกาซทั้งกลุม
ไดอยางรวดเร็วโดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา
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“ลิ้นประตูปดกาซฉุกเฉิน” (Emergency Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปดกาซที่
ผูปฏิบัติงานสามารถปดไดอยางรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีการหมุนเพียงเล็กนอยเทานั้น
“ลิ้นประตูปดกาซตัวประธาน” (Master Shut off Valve) หมายถึง ลิ้นประตูปดกาซที่
สามารถปดเปดกาซไดอยางรวดเร็ว โดยมีชวงการหมุนปดเปดไมเกิน ๙๐ องศา ไดทีละกลุมหรือหลายกลุม
ที่ตอทอออกมาภายนอกรั้ว
คําอื่น ใดที่มิ ไดกํ าหนดความหมายไวใ นประกาศนี้ใ ห นําคํา นิยามในข อ ๔ ของประกาศ
กระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ ละมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใ ชกาซธรรมชาติ ที่กรม
ธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การติดตั้งสถานีควบคุม
ขอ ๔ ระบบทอและอุปกรณในสถานีควบคุมจะตองประกอบดวยอุปกรณหลัก อยางนอย
คือ อุปกรณปรับความดัน (Pressure Regulator) และอุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซ (Gas Meter)
ขอ ๕ การติ ด ตั้ ง ระบบท อ และอุ ป กรณ ใ นสถานีค วบคุ ม จะต อ งติ ด ตั้ ง ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐาน ASME/ANSI B 31.3 หรือ ASME/ANSI B 31.8 หรือ EN1555 หรือ JIS หรือ
มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๖ การติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในสถานีควบคุมใหเปนไป
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
หมวด ๓
การติดตั้งภาชนะบรรจุกาซ
ขอ ๗ การติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบเปนกลุม อาจวางตั้งหรือวางนอนซอนกันก็ได
(๑) กรณีวางตั้งเรียงกัน ขนาดของกลุมถังมีขนาดความกวางไมเกิน ๒.๒๐ เมตร และสูง
ไมเกิน ๑.๘๐ เมตร เหนือระดับพื้นซึ่งแตละกลุมถังจะตองหางกันไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร
(๒) กรณีวางนอนซอนกันเปนชั้น ขนาดของกลุมถังจะมีความสูงไมเกิน ๒.๐๐ เมตร เหนือ
ระดับพื้น และความกวางไมเกิน ๒.๕๐ เมตร และความยาวไมเกินความยาวของถัง
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อุปกรณประกอบหัวถังจะตองจัดวางใหอยูในทิศทางเดียวกัน ในแตละกลุมถังที่วางนอนซอนกัน
เป น ชั้ น หา มวางทั บกั น ต อ งเวน ชอ งวา งระหว างถัง บนและถัง ล างไว ไม น อยกว า ๓๐ มิ ลลิ เมตร
การจัดวางถังจะตองจัดเรียงใหสามารถระบายกาซขึ้นขางบนไดสะดวก หากมีการรั่วไหล ถังที่วางซอนบน
ตองไมกีดขวางกาซ ลิ้นปดเปดหัวถัง ทอกาซ ทอเชื่อมตอระหวางถัง ตองมีสิ่งปองกันกระแทก
ขอ ๘ ถังแตละกลุม ตองวางหางกัน ไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร และหางจากตูจายน้ํามั น
เชื้อเพลิงหรือ กาซปโตรเลีย มเหลวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร ยกเวน กน ถังที่ไมมี อุปกรณประกอบ
สามารถจัดวางแตละกลุมหางกัน นอยกวา ๑.๐๐ เมตรได
ขอ ๙ กลุมถังดังกลาวจะตองตั้งหรือวางบนพื้นรองรับที่แข็งแรงและระบายน้ําไดดี
ขอ ๑๐ ภาชนะบรรจุกาซแตละกลุมตองจัดใหมีอุปกรณนิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Device)
เพื่อปองกันความดันกาซเกินกวาที่ออกแบบไว หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๑ ภาชนะบรรจุกาซแตละกลุมตองมีลิ้นประตูกาซ (Storage Unit Isolating Valve) ที่ทอ
ทางออก โดยตองติดตั้งในรั้วลอมรอบยกเวนภายในอาคารไมตองมีรั้วลอมรอบก็ได
ขอ ๑๒ ตองติดตั้งมาตรวัดความดันเพื่อวัดความดันในแตละกลุมภาชนะบรรจุกาซอยางนอย
๑ ตัว
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ติดตั้งลิ้นประตูปดเปดกาซ (Isolating Valve) ที่ทอทางออกของภาชนะ
บรรจุกาซแตละถังจะตองติดตั้งอุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด แบบระบายไอ (Pressure Relief Device)
ในตําแหนงที่เขาไปทํางานสะดวกโดยลิ้นประตูปดเปดกาซ (Isolating Valve) ไมสามารถปดอุปกรณ
ควบคุมความดันเกินพิกัด แบบระบายได
ขอ ๑๔ ใหทําเครื่องหมายที่สามารถเห็นไดชัดเจนหรือจะติดดวยแผนเหล็กก็ได โดยมีขนาด
ตัวหนังสือสูงไมนอยกวา ๖ มิลลิเมตร โดยมีขอความใหเปนไปตามมาตรฐานผูผลิตถัง
หมวด ๔
การติดตั้งเครื่องสูบอัดกาซ
ขอ ๑๕ เครื่องสูบอัดกาซ มอเตอร และคอยลเย็น จะตองติดตั้งบนโครงสรางที่มั่นคงและ
อุปกรณตาง ๆ ที่มาประกอบกับโครงสรางจะตองสามารถรับการสั่นสะเทือนไดไมคลายตัว
ขอ ๑๖ การควบคุมและการปองกันภัยที่เครื่องสูบอัดกาซ
(๑) ตองมีระบบควบคุมกระแสไฟฟา โดยมีระบบปองกันแรงดันไฟฟาสูงเกินพิกัด
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(๒) ตองมีมาตรวัดและสวิทซเตือนสําหรับความดันและอุณหภูมิของกาซเกินกําหนด
(๓) กรณีเปนชนิดที่ระบายความรอนดวยน้ําตองติดตั้งสวิทซควบคุมการไหลของน้ําสําหรับ
คอยล เ ย็น เพื่อ หยุด การทํา งานของเครื่ องสูบ อั ดก า ซ เมื่ ออั ต ราการไหลของน้ํ า สํา หรับ คอยลเ ย็ น
ไมเพียงพอ
(๔) สําหรับเครื่องสูบอัดกาซประเภทหลายตัวที่เรียงกัน ตามระดับความดัน ตัวเครื่องสูบอัด
แตละระดับ แตละตัวจะตองจัดใหมีไฟเตือนปุมควบคุมการปดเครื่องฉุกเฉิน ไฟเตือนกรณีกระแสไฟตก
ที่แยกกันเปนอิสระแตละตัว เมื่อเครื่องสูบอัดตัวหนึ่งตัวใดหยุดจะไมกระทบกระเทือนกับตัวอื่น
ขอ ๑๗ ปุมหยุดการทํางานฉุกเฉิน ตองติดตั้งไวดานนอกกลองโครงเหล็กของหนวยเครื่องสูบ
อัดกาซได แตทั้งนี้จะตองสามารถกดปุม หยุดการทํางานจากภายนอกกลองโครงเหล็กได ในกรณีที่
ตองติดตั้งปุมหยุดการทํางานฉุกเฉินหางจากหนวยเครื่องสูบอัดกาซนี้ จะตองแสดงการทํางานของปุมไว
อยางชัดเจน และเห็นไดงาย
ขอ ๑๘ เครื่องสูบอัดกาซตองมีทอทางเขากาซ ประกอบดวย
(๑) ลิ้นประตูปดเปด (Isolating Valve)
(๒) การตอทอกาซใหยืดหยุนได
(๓) ตัวกรองกาซตามที่บริษัทผูผลิตกําหนดใหใช
(๔) ลิ้นประตูกันกาซไหลกลับ ( Non return valve) ที่ติดตั้งลิ้นนิรภัยแบบระบายที่ขอตอ
กาซประเภททอออน
ขอ ๑๙ เครื่องสูบอัดกาซตองมีทอทางออกกาซ ประกอบดวย
(๑) ขอตอกาซใหยืดหยุนได
(๒) ลิ้นประตูกันกาซไหลกลับ
ขอ ๒๐ อุปกรณไฟฟา สายไฟฟา สายเคเบิ้ล ทอสายไฟ ตลอดจนกลองสายไฟฟาของ
เครื่องสูบอัดกาซ จะตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
และผานการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได การเดินสายไฟฟาหรือสายเคเบิ้ลจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ของบริเวณอันตรายการเชื่อมตอทอสายไฟฟาขอตอหรือของอตาง ๆ จะตองเปนชนิดปองกันประกายไฟ
ขอ ๒๑ อุปกรณ สวนประกอบและเครื่ องมือควบคุม ตาง ๆ ที่ตั้ง อยูบนแผงควบคุม และ
อยูภายในโครงหนวยเครื่องสูบอัดกาซ จะตองติดแถบเครื่องหมายแสดงหนาที่การทํางาน และเลขหมาย
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อางอิงไวอยางถาวร ยากแกการหลุดหรือถูกทําลายใหลบเลือนไดงาย สายไฟฟาตาง ๆ จะตองมีปลอก
แถบเครื่องหมายแสดงตําแหนงตามที่กําหนดในแผงไฟฟา
หมวด ๕
การติดตั้งระบบทอกาซ ลิ้น อุปกรณควบคุมความดันกาซเกินพิกัด
และอุปกรณตาง ๆ
ขอ ๒๒ ทอออนใหใชเฉพาะชวงที่ตองการใหทอกาซขยับตัวไดเทานั้นและตองเปนชนิดทน
ความดันสูง และใชสําหรับกาซธรรมชาติ
ขอ ๒๓ การวางทอกาซเหนือพื้นดิน ตองยึดกับฐานรองรับที่แข็งแรงเพียงพอและปองกัน
การกระแทก และผุกรอนดวย หากจําเปนตองเดินทอสงกาซขามทางที่รถยนตวิ่งผานตองวางสูงเกินกวา
๕.๐๐ เมตร จากระดับพื้นถนน หรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ โดยติดปายแสดงความสูง
ของระดับโครงสรางที่รองรับทอกาซใหเห็นไดชัดเจนและมีขนาดที่เหมาะสม
ขอ ๒๔ การวางทอกาซฝงใตดิน ตองหอหุมหรือมีระบบปองกันการกัดกรอนและตองฝงไว
ลึกไมนอยกวา ๐.๗๕ เมตร โดยเปนไปตามสภาพคุณสมบัติของดินและสภาพการจราจร วัสดุที่นํามา
ฝงกลบตองมีคุณสมบัติไมทําลายสิ่งที่หอหุมทอดวยและตองจัดใหมีเครื่องหมายถาวรไวเหนือพื้นดิน
แสดงตําแหนงและแนวของทอใหเห็นไดชัดเจน โดยมีผังแสดงแนวทอที่กอสรางจริงแสดงไวใ นที่
เปดเผย
ในกรณีการวางทอกาซฝงใตดิน นอยกวา ๐.๗๕ เมตร จะตองวางอยูในรางคอนกรีตและ
มีฝาปดที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอใหสามารถรับแรงที่มากระทําจากรถยนตวิ่งผานไดหรือวิธีการอื่น
ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๒๕ การเชื่อมทอกาซในสวนความดันสูงของระบบถังเก็บและจายกาซและเครื่องสูบอัด
กาซจะตองกระทําโดยชางเชื่อมที่ไดรับใบรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได
ขอ ๒๖ ทอระบายกาซ และสวนของทอระบายกาซ ที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมความดันเกิน
พิกัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME / ANSI B 31.3 หรือ ASME / ANSI B 31.8 หรือตามที่กรม
ธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๒๗ ตองติดตั้งขอตอระบายกาซ เพื่อใชระบายกาซสําหรับการซอมบํารุง
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ขอ ๒๘ ระบบทอกาซของกลุมถังเก็บและจายกาซ ตองมีอุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัด
และตั้งคาความดันระบายกาซไวไมเกินรอยละ ๑๒๕ ของความดันที่ใชงานสูงสุดในแตละจุด หรือ
ที่ความดันที่จะทําใหเกิดความเคนในแนวเสนรอบวง (Hoop Stress) ไมเกินรอยละ ๗๕ ของความเคนคราก
(Minimum Yield Strength) ทั้งนี้แลวแตคาไหนจะต่ํากวากัน
ขอ ๒๙ อุปกรณควบคุมความดัน เกิน พิกัดตองติดตั้งในตําแหนงที่งายตอการเขาไปติดตั้ง
และตองดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ
ขอ ๓๐ อุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัดใหติดตั้งทอสงเพื่อใหกาซที่ระบายออกพุงไปตาม
ทิศทางที่ตองการ ภายนอกอาคารหรือตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และไมมีสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้
เพื่อปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดแกผูปฏิบัติงาน และบุคคลที่อยูบริเวณใกลเคียง
ขอ ๓๑ อุปกรณนิรภัยปองกันความดันเกินพิกัดแบบระบาย นอกเหนือจากแบบแผนจาน
จุดระเบิด (Burst Disc) ที่ติดบนถังเก็บและจายกาซตองมีที่คลุมเพื่อปองกันน้ําและสิ่งสกปรกเขาไปอุดตันได
ขอ ๓๒ อุปกรณควบคุมความดันเกินพิกัดแบบระบาย ตองมีการผนึกลวดประทับตราผูกติดไว
เพื่อปองกันไมใหบุคลภายนอกเขามาปรับแตงความดันได ในกรณีที่จะตองถอดอุปกรณดังกลาวไป
ทดสอบใหทําลายผนึกได เมื่อทําการทดสอบ และตั้งคาความดันกาซแลวตองติดแผน เครื่องหมาย
ที่แสดงคาความดันเกินพิกัด และติดผนึกใหม
การทดสอบและปรับแตงคาความดันเกินพิกัดแบบระบาย ตามวรรคหนึ่งใหกระทําโดยวิศวกร
ทดสอบและตรวจสอบ ยกเวน เฉพาะในสถานีควบคุม ให ดําเนิ น การทดสอบปรับ แต งคาความดั น
เกินพิกัดโดยผูปฏิบัติงาน
ขอ ๓๓ ทอกาซที่อยูภายนอกรั้วของกลุมภาชนะบรรจุกาซที่อาจเปนกลุมเดียวหรือหลายกลุม
รวมกันเปนทอเดียว ตองติดตั้งลิ้นประตูปดกาซตัวประธาน (Master Shut off Valve) ในตําแหนงที่ใกลถัง
ที่สุด
ในกรณีที่กลุมภาชนะบรรจุกาซอยูใ นที่โลงกลางแจงใหถือวาลิ้น ประตูกาซที่ติดตั้งตรงทอ
ทางออกกาซของแตละกลุมภาชนะบรรจุกาซนั้นเปนเสมือนลิ้นประตูกาซตัวประธานสําหรับปดฉุกเฉินได
สําหรับระบบทอสงกาซที่มีหลายทอ จะตองติดตั้งลิ้นประตูปดกาซตัวประธานแตละทอใหอยูใกลกัน
และสามารถใชงานไดสะดวก
ขอ ๓๔ ลิ้นประตูปดกาซตัวประธานสําหรับปดฉุกเฉินแตละแหง และลิ้นปดฉุกเฉินตองมี
ปายขอความ “วาลวฉุกเฉิน” หรือ “ปดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” เขียนดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดความสูง
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ของตัวอักษรไมนอยกวา ๒.๕ เซนติเมตร บนพื้นสีขาว ตองมีลูกศรแสดงทิศทางการปดลิ้นประตูไว
อยางชัดเจนบนตัวลิ้น หรือควบคูกับขอความดังกลาว
หมวด ๖
การตรวจสอบการติดตั้ง
ขอ ๓๕ การตรวจสอบการติดตั้งใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ สามารถกระทําโดยวิศวกร
ทดสอบและตรวจสอบได แตตองไมเปนรายเดียวกับวิศวกรออกแบบ
ผูขออนุญาตจะตองสงผลการตรวจสอบการติดตั้งตามประกาศฉบับนี้ใหกรมธุรกิจพลังงาน
ทราบกอนดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เมตตา บันเทิงสุข
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

