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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ของสถานที่บรรจุกาซ
และสถานที่เก็บกาซที่มีถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน ๒,๒๕๐ ลิตร
อาศัยความในขอ ๙๓ 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 การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา ของสถานที่บรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซที่มีถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน
๒,๒๕๐ ลิตร ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๒๙
ขอ ๒ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ของสถานที่บรรจุกาซ และสถานที่เก็บกาซที่มีถังเก็บและจายกาซที่มี
ความจุเกิน ๒,๒๕๐ ลิตร”
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
(๑) “ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา” หมายความวา ระบบอิสระที่ประกอบดวย เสาลอฟา
สายตัวนํา หลักสายดิน และอุปกรณที่ใชในการตอหรือการจับยึด
(๒) “เสาลอฟา” หมายความวา แทงตัวนําไฟฟาปลายแหลมที่มีขนาดและชนิดของวัสดุตามที่
กําหนดไวในขอ ๗ และขอ ๘ ของประกาศนี้ มีฐานสําหรับติดตั้งและมีอุปกรณจับยึดสําหรับตอสาย
ตัวนํา
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(๓) “สายตัวนํา” หมายความวา สวนของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาที่ทําหนาที่เปนสื่อ
นํากระแสไฟฟาของการถายเทประจุไฟฟา เนื่องจากฟาผาระหวางเสาลอฟาและดิน ซึ่งประกอบดวย
(ก) “สายตัวนําประธาน” หมายความวา สายตัวนําที่ตอจากเสาลอฟาลงสูหลักสายดิน
หรือระหวางเสาลอฟาแลวตอลงสูหลักสายดิน
(ข) “สายตัวนําตอฝาก” หมายความวา สายตัวนําที่ตอจากโลหะที่อยูใกลสายตัวนํา
ประธานหรือสายดินของระบบอื่น ๆ เขากับสายตัวนําประธาน
(๔) “หลักสายดิน” หมายความวา สวนของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาที่ตอจากปลาย
สายตัวนําประธานและฝงไวในดิน มีลักษณะเปนแทง แผนหรือแถบ
(๕) “ความลาดเอียง” หมายความวา สวนระยะตั้งเทียบกับสวนระยะยาวของฐานตามแนวราบ
(๖) “เขตปลอดภัย” หมายความวา อาณาบริเวณที่ถือวาไมมีอันตรายจากฟาผา ซึ่งมีขอบเขต
เปนไปตามขอ ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๕ สิ่งกอสรางภายในบริเวณสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซที่ตองจัดใหมีระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
(๑) อาคารที่ใชบรรจุกาซที่มีอยูในบริเวณสถานที่บรรจุกาซ
(๒) โรงเก็บกาซที่อยูในบริเวณสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซ
(๓) หลังคาคลุมตูจายกาซในสถานีบริการ
(๔) ถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน ๒.๒๕๐ ลิตร
ขอ ๖ เสาลอฟาตองออกแบบและติดตั้งใหมีเขตปลอดภัย ครอบคลุมสิ่งกอสรางตามขอ ๕
ทั้งนี้ เขตปลอดภัยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เชน มาตรฐาน NFPA เลมที่ ๗๘
หมวด ๒
วัสดุ
ขอ ๗ วัสดุที่ใชในระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ตองเปนดังนี้
(๑) เสาลอฟา สายตัวนําประธาน และสายตัวนําฝาก ตองเปนทองแดงที่มีความตานทาน
จําเพาะไมเกิน ๐.๐๒ โอหมตารางมิลลิเมตรตอเมตร หรืออะลูมิเนียมที่มีความตานทานจําเพาะไมเกิน
๐.๐๓ โอหมตารางมิลลิเมตรตอเมตร
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กรณีในสถานที่ที่มีการผุกรอนรุนแรง หามใชอะลูมิเนียม
(๒) หลักสายดินตองเปนทองแดง เหล็กกลาปลอดสนิมหรือเหล็กหุมดวยทองแดง (copper
clad steel) ที่มีทองแดงหุมหนาไมนอยกวา ๐.๗ มิลลิเมตร
(๓) อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการต อ ตั ว นํ า ต อ งเป น วั ส ดุ ที่ ใ ช สํ า หรั บ งานไฟฟ า เช น ทองแดงหรื อ
อะลูมิเนียมตามที่กําหนดไวใน (๑) และทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไมนอยกวารอยละ ๖๒
(๔) อุปกรณที่ใชในการจับยึดตองเปนวัสดุที่ทนตอการผุกรอน เชน ทองแดงเจือ เหล็กกลา
ปลอดสนิมและเหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized sheet) เปนตน
ขอ ๘ ขนาดของวัสดุที่ใชเปนเสาลอฟา สายตัวนําประธาน สายตัวนําตอฝากและหลักสาย
ดินใหเปนไปตามตาราง ดังนี้
สวนของระบบปองกัน
ขนาด
อันตรายจากฟาผา
เสาลอฟา (แทงตัน)
เสนผาศูนยกลางต่ําสุด (มิลลิเมตร)
ความยาวต่ําสุด
(เมตร)
เสาลอฟา (แทงกลวง) เสนผาศูนยกลางต่ําสุด (มิลลิเมตร)
ความหนาต่ําสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ําสุด
(เมตร)
สายตัวนําประธาน
เสนผาศูนยกลางต่ําสุดของลวด
(ลวดตีเกลียว)
แตละเสนที่ตีเกลียว
(มิลลิเมตร)
พื้นที่ภาคตัวขวงต่ําสุด (ตารางมิลลิเมตร)
สายตัวนําประธาน
ความหนาต่ําสุด
(มิลลิเมตร)
(แถบตัน)
ความกวางต่ําสุด
(มิลลิเมตร)
สายตัวนําตอฝาก
เสนผาศูนยกลางต่ําสุดของลวด
(ลวดตีเกลียว)
แตละเสนที่ตีเกลียว
(มิลลิเมตร)
พื้นที่ภาคตัวขวงต่ําสุด (ตารางมิลลิเมตร)
สายตัวนําตอฝาก
ความหนาต่ําสุด
(มิลลิเมตร)
(แถบตัน)
ความกวางต่ําสุด
(มิลลิเมตร)

ทองแดง

อะลูมิเนียม

๙.๕
๐.๒๕
๑๕.๙
๐.๘
๐.๒๕

๑๒.๗
๑๕.๙
๑.๖
-

๑.๕๓
๗๕
๑.๒๙
๒๕.๔

๑.๘๓
๕๐
๑.๖๓
๒๕.๔

๑.๗๐
๑๖
๑.๒๙
๑๒.๗

๒.๑๔
๒๕
๑.๖๓
๑๒.๗
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สวนของระบบปองกัน
ขนาด
อันตรายจากฟาผา
หลักสายดิน (แทงกลม) เสนผาศูนยกลางต่ําสุด (มิลลิเมตร)
ความยาวต่ําสุด
(เมตร)
หลักสายดิน (แผน)
เปนไปตามขอ ๑๓ (๒)
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ทองแดง

อะลูมิเนียม

๑๒.๗๐
๒.๔๐
-

-

หมวด ๓
การติดตั้ง
ขอ ๙ หา มใชวั สดุ ต างชนิ ดที่ สั มผั สกั นแลวจะทํ า ใหเ กิ ด การผุก รอ นขึ้น เองต อ เข าด วยกั น
เวนแตไดมีการปองกันการผุกรอนดังกลาวไวแลว
ขอ ๑๐ การตอตัวนําใด ๆ ดวยแคลมปตองมีหมุดเกลียวขันยึดใหแนนอยางนอย ๒ ตัว
ขอ ๑๑ เสาลอฟา ตองติดตั้งที่สวนบนสุดของเสา หรือบนหลังคา กรณีถังเก็บและจายกาซจะ
ไมติดตั้งเสาลอฟาก็ได
ขอ ๑๒ สายตัวนํา
(๑) สายตัวนําประธาน
(ก) สายตัวนําประธานตองตอเขากับเสาลอฟาทุกเสาอยางมั่นคงและมีความตอเนื่องโดย
ตลอดจนถึงหลักสายดิน
(ข) สายตั ว นํ า ประธานส ว นที่ ต อ จากสายตั ว นํ า บนหลั ง คาของอาคารเดี ย วกั น ต อ งมี
อยางนอย ๒ สาย และระยะหางระหวางสายตัวนําประธานนี้วัดตามเสนขอบโดยรอบตัวอาคารตอง
ไมเกิน ๓๐.๐๐ เมตร
(ค) สายตัวนําประธานตองเดินใหเปนเสนตรง หากจําเปนตองโคงงอ รัศมีความโคงงอ
ไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร และมุมของสายตัวนําประธานที่โคงงอแลวนั้นตองไมนอยกวา ๙๐ องศา
(ง) สายตัวนําประธานตองจับยึดใหมั่นคงแข็งแรงทุกระยะไมเกิน ๐.๙๐ เมตร
(จ) สายตัวนําประธานสวนที่ตอจากสายตัวนําบนหลังคาลงสูหลักสายดินในชวง ๑.๘๐
เมตร จากพื้นดินตองมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๗ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มีนาคม ๒๕๔๘

(ฉ) ปลายล า งสุ ด ของสายตั ว นํ า ประธาน ส ว นที่ ต อ จากตั ว นํ า บนหลั ง คาต อ งต อ เข า กั บ
สายดิน
(ช) สายตัวนําประธานของถังเก็บและจายกาซ ตองติดตั้งใหมีไมนอยกวา ๒ แหง
(๒) สายตัวนําตอฝาก
(ก) สายตัวนําตอฝากของโลหะตาง ๆ เชน ทอน้ําฝน ระบบทอน้ําหรือทอลมภายใน
อาคาร เครื่องยนต ที่ อยูหา งจากสายตัว นําประธานไมเกิน ๑.๘๐ เมตร ตอ งตอ เขา กับสายตัวนํ า
ประธาน โดยจับยึดใหมั่นคงแข็งแรง
(ข) สายตัวนําตอฝากระบบการตอลงดินของระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบเสา
อากาศ และระบบทอโลหะใตดิน รวมถึงทอกาซของอาคารนั้น ตองตอเขากับสายตัวนําประธานหรือ
หลักสายดินโดยจับยึดใหมั่นคงแข็งแรงเขากับสายตัวนําประธานหรือหลักสายดิน
ขอ ๑๓ หลักสายดิน
(๑) หลัก สายดิ นต อ งอยู หา งจากผนั ง ขอบตัว อาคารหรือ ฐานรากของถั งเก็บและจ า ยกา ซ
ไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร
(๒) เมื่อติดตั้งหลักสายดินแลวเสร็จ ความตานทานระหวางหลักสายดินกับดินตองไมเกิน ๑๐
โอหม ซึ่งในกรณีที่ตองเพิ่มจํานวนหลักสายดินเพื่อใหไดความตานทานดังกลาว หลักสายดินในแตละ
หลั กต อ งอยู หา งกั นไม นอ ยกวา ๓.๐๐ เมตร วิ ธีวั ดความตา นทานของหลัก สายดิน ให เป นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีทายประกาศนี้
(๓) หลักสายดินของถังเก็บและจายกาซตองติดตั้งใหมีไมนอยกวา ๒ แหง
ขอ ๑๔ อาคารที่มีโครงสรางเปนโลหะตอถึงกันโดยตลอด อาจใชตัวโครงโลหะของอาคาร
นั้นเปนสายตัวนําประธานได โดยตอเสาลอฟาเขากับโครงโลหะโดยตรงหรือตอสายตัวนําประธาน
สวนที่อยูบนหลังคาเขากับโครงโลหะทุกระยะไมเกิน ๑๘.๐๐ เมตร และตองตอโคนเสาโลหะเขากับ
สายตัวนําประธานลงสูหลักสายดินทุกเสาเวนเสา ทั้งนี้ตองหางกันไมเกิน ๑๘.๐๐ เมตร
การตอเสาลอฟาเขากับโครงโลหะ ตอสายตัวนําประธานสวนที่อยูบนหลังคาเขากับโครงโลหะ
และตอโคนเสาโลหะเขากับสายตัวนําประธานลงสูหลักสายดิน ตองใชแผนประกับที่ทําดวยทองแดง
เจือชนิดที่มีทองแดงไมนอยกวารอยละ ๖๒
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ลักษณะของแผนประกับเปนดังนี้ ดานหนึ่งของแผนประกับมีอุปกรณจับยึดสําหรับตอเสาลอฟา
หรือสายตัวนําประธาน อีกดานหนึ่งของแผนประกับตอ งมีพื้นที่สัมผัสโครงโลหะไดไมนอ ยกวา
๕,๒๐๐ ตารางมิลลิเมตร
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วิโรจน คลังบุญครอง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

หลักเกณฑและวิธีการวัดความตานทาน
ของหลักสายดิน
วิธีวัดความตานทานของหลักสายดินมีอยูหลายวิธี ในที่นี้กําหนดไว ๒ วิธี อาจใชวิธีอื่นที่กรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบแลวก็ได
๑. วิธีวัดโดยใชเครื่องมือวัดความตานทานของหลักสายดิน (Earth Tester) ดังรูปที่ ๑ การวัดโดยวิธีนี้
ควรดําเนินการตามรายละเอียดในหนังสือคูมือของเครื่องวัดแตละเครื่อง ซึ่งวิธีการวัดโดยทั่วไปเปนดังนี้
(๑) การวัดความตานทานของหลักสายดินชนิดทอหรือแทงโลหะฝงลงไปในดิน ระยะหาง
ระหวางหลักสายดินที่จะวัด (ก) และขั้วกระแส (ค) ควรเริ่มจาก ๒๕.๐๐ เมตร เปนตนไปโดยฝงขั้วแรงดัน
(ข) ลงไป ๓ ครั้ง ครั้งแรกประมาณกึ่งกลางระหวาง ก. กับ ค. แลวอานคาความตานทาน ครั้งที่สอง เลื่อน ข.
จากจุดแรกไปทาง ก. ประมาณ ๓.๐๐ เมตร แลวอานคาความตานทาน ครั้งที่สาม เลื่อน ข. จากจุดแรกไป
ทาง ค. ประมาณ ๓.๐๐ เมตร แลวอานคาความตานทาน คาความตานทานที่อานไดจากเครื่องมือวัดทั้ง ๓
ครั้งดังกลาว ควรจะมีคาเทากัน ถาไมเทากันก็ใหเลื่อน ค. ใหมีระยะหางจาก ก. เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๖.๐๐
เมตร แลวเริ่มทําการวัดใหม โดยฝง ข. ลงไปอีก ๓ ครั้ง ตามวิธีขางตนจนกระทั่งคาความตานทานที่อาน
ไดจากเครื่องมือวัดทั้ง ๓ ครั้งเทานั้น คานี้คือคาความตานทานของหลักสายดินที่วัด (ก)
(๒) การวัดความตานทานของหลักสายดินชนิดแถบโลหะฝงดิน ใชวิธีเดียวกันกับที่กําหนด
ใน (๑) และควรจัดให ค. และ ข. อยูในแนวตั้งฉากกับแกนของแถบที่จะวัด (ก)
๒. วิธีวัดโดยใชโวลตมิเตอรและแอมมิเตอร ดังรูปที่ ๒ วิธีวัดทํานองเดียวกันกับที่กําหนดไวในขอ ๑
โดยมีแบตเตอรี่หรือไฟฟากระแสสลับ และแอมมิเตอรตออยูระหวาง ก. กับ ค. มีโวลตมิเตอรตกอยูระหวาง
ก. กับ ข. คาที่อานไดจากโวลตมิเตอรหารดวยคาที่อานไดจากแอมมิเตอรเปนคาความตานทานของหลักสาย
ดินที่วัด (ก)
วิธีนี้ควรใชไฟฟากระแสสลับ การใชไฟฟากระแสตรงจะเกิดความคลาดเคลื่อนไดมาก หากใชไฟฟา
กระแสตรงตองเปดสวิตซใหกระแสไหลในระยะเวลาสั้น เทาที่พอจะอานคาไดเทานั้นเพื่อที่จะทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนขึ้นนอยที่สุด

๒

รูปที่ ๑ วิธีวดั ความตานทานของหลักสายดินโดยใชเครื่องมือวัดความตานทานของหลักสายดิน
(EARTH TESTER)

รูปที่ ๒ วิธีวดั ความตานทานของหลักสายดินโดยใชโวลตมิเตอร และแอมมิเตอร

