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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณไฟฟา ที่ใชในบริเวณอันตรายของสถานที่
บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ
อาศัยความในขอ ๙๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และความในมาตรา ๘๓ (๑) แหง
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของระบบไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่ใชในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
ขอ ๒ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่ใชในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและ
สถานที่เก็บกาซ”
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
(๑) “สวิตช” หมายความวา อุปกรณสําหรับใชในการปดหรือเปดวงจรไฟฟา
(๒) “เซอรกิตเบรคเกอร” หมายความวา สวิตชที่สามารถเปดวงจรไฟฟาออกไดเอง เมื่อมี
ความผิดพลาดในวงจรเกิดขึ้น
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(๓) “ทอ” หมายความวา ทอเหล็กกลาผานการเคลือบสังกะสีทั้งภายในและภายนอกสําหรับ
รอยสายไฟฟา
(๔) “ทอออน” หมายความวา ทอสําหรับใชรอยสายไฟฟาชนิดที่สามารถดัดโคงไดโดยไม
ตองใชเครื่องดัดทอ อาจทําดวยโลหะชนิดอื่นที่ทนตอการผุกรอน และอาจมีปลอกหุม
(๕) “ทนการระเบิด” หมายความวา ความสามารถในการทนตอการระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
กลองหุมและปองกันมิใหประกายไฟ หรือการระเบิดของไอกาซภายในกลองหุมเปนเหตุใหไอกาซ
ภายนอกกลองหุมติดไฟหรือระเบิดได และอุณหภูมิจะตองไมสูงจนเปนเหตุใหไอกาซภายนอกกลอง
หุมติดไฟหรือระเบิด
(๖) “อุปกรณไฟฟา” หมายถึง สิ่งที่ใชพลังงานไฟฟา ใชควบคุมไฟฟาเปนสวนหนึ่งในการ
ติดตั้งไฟฟาหรือใชในการตอเขากับการติดตั้งไฟฟา
(๗) “เครื่องใชไฟฟา” หมายถึง สิ่งที่ใชพลังงานไฟฟา สําหรับประโยชนใชสอยทั่วไป เชน
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องสูบน้ํา เปนตน
(๘) “เครื่องควบคุม” หมายความวา อุปกรณที่ใชควบคุมการสงหรือรับพลังไฟฟา และการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ตออยูกับเครื่องควบคุมนั้น
(๙) “กลองหุม” หมายความวา กลองหรือกรอบของอุปกรณ หรือเครื่องใชไฟฟา เพื่อปองกันมิให
บุคคลสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา หรือปองกันอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาไมใหเสียหาย
(๑๐) “สายออน” หมายความวา สายไฟชนิดที่ออนตัวไดงาย ทําดวยสายทองแดงชนิดเสน
ฝอยและมีฉนวนหุม
(๑๑) “รางเดินสาย” หมายความวา รางโลหะสําหรับการเดินสายไฟฟาโดยเฉพาะเทานั้น มีฝา
ปดหรือเปดไดตลอดแนว และผานกรรมวิธีปองกันสนิมแลว
(๑๒) “เครื่องประกอบ” หมายความวา สวนประกอบ เชน แปน เกลียวล็อกหรือสวนอื่น ๆ
ของระบบการเดินทอ ที่ตองใชทางกลมากกวาทางไฟฟา
(๑๓) “ขอตอปดผนึก” หมายความวา เครื่องประกอบที่ใชในการตอทอและสามารถปองกัน
มิใหไอกาซไหลผานได
(๑๔) “ขอตอปดผนึกชนิดระบายได” หมายความวา ขอตอปดผนึกที่มีชองใหไอกาซหรือ
ไอน้ําที่กลั่นตัวเปนของเหลวระบายออกได
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(๑๕) “สารปดผนึก” หมายความวา สารที่ใชสําหรับปดผนึกที่ขอตอปดผนึก เพื่อปองกันมิให
ไอกาซไหลผานได
ขอ ๕ ระบบไฟฟ า เครื่ อ งใช ไฟฟา และอุ ปกรณไฟฟ า ตามประกาศนี้ ครอบคลุม เฉพาะ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ที่อยูในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ
หมวด ๒
ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ที่ใชในบริเวณอันตราย
ของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ
ขอ ๖ ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
ตองเปนดังนี้
(๑) หมอแปลงไฟฟา และคะแปซิเตอรใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เชน
มาตรฐาน NFPA หมายเลข ๗๐ (NEC-Class I Division I)
(๒) เครื่องวัดไฟฟา รีเลยรวมถึงเครื่องวัดพลังงานไฟฟา หมอแปลงของเครื่องวัดไฟฟา
ตัวตานทาน ขดลวดอิมพีแดนซ เครื่องเรียงกระแส หลอดเทอรมิโอนิคและอุปกรณอื่นที่มีลักษณะ
คลายกัน ตองอยูภายในกลองหุมที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ซึ่งรวมทั้งกลองหุม
ชนิดทนการระเบิด และกลองหุมชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์ และควบคุมแรงอัดภายในไดดวย
(๓) สวิ ต ช เซอร กิ ต เบรคเกอร เครื่ อ งควบคุ ม มอเตอร ฟ ว ส ปุ ม กดรี เ ลย กลไกตั ด ต อ
วงจรไฟฟาและอุปกรณอื่นที่มีลักษณะการทํางานคลายกัน รวมทั้งอุปกรณที่อยูภายใน ตองเปนชุด
สําเร็จและตองอยูภายในกลองหุมที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
(๔) มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องจักรกลไฟฟาชนิดหมุนอื่น ๆ ตองเปนดังนี้
(ก) เปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ หรือ
(ข) เป น แบบมี ก ล อ งหุ ม มิ ด ชิ ด มี ก ารระบายอากาศแบบแรงอั ด บวก ซึ่ ง ได อ ากาศ
บริสุทธิ์จากเครื่องอัดอากาศที่ใหแรงอัดแนนอน และระบายอากาศออกสูพื้นที่ปลอดภัย พรอมทั้งจัดให
มีการปองกันการจายไฟแกเครื่องจักรจนกวาจะมีการระบายอากาศ โดยอัดอากาศบริสุทธิ์ผานเขาไป
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ไมนอยกวา ๑๐ เทา ของปริมาตรกลองหุม และจัดใหมีการตัดไฟฟาจายเขาเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ
เมื่อการจายอากาศทํางานผิดปกติ หรือ
(ค) เปนแบบมีกลองหุมมิดชิด บรรจุกาซเฉื่อยภายใน ซึ่งไดรับกาซเฉื่อยจากแหลงที่
แนนอนมั่นใจได และเหมาะสมสําหรับเพิ่มแรงอัดภายในกลองหุม พรอมทั้งมีอุปกรณควบคุมแรงอัด
ใหถูกตอง และจัดใหมีการตัดไฟฟาจายเขาเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ เมื่อการจายกาซเฉื่อยทํางานผิดปกติ
หรือ
(ง) เปนแบบที่จุมอยูในกาซเหลว ซึ่งกาซเหลวดังกลาวจะติดไฟไดตอเมื่อเปนไอและ
ผสมกับอากาศเทานั้น หรือเปนแบบที่จุมอยูในไอกาซที่มีแรงอัดสูงกวาบรรยากาศ ซึ่งไอกาซดังกลาว
จะติดไฟไดตอเมื่อผสมกับอากาศเทานั้น และไดจัดใหมีการปองกันไมใหจายไฟฟาแกเครื่องจักรนั้น
จนกวาอากาศจะถูกไลที่ดวยกาซเหลวหรือไอกาซจนหมด และสามารถตัดไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมื่อการ
จายกาซเหลวหรือไอกาซนั้นผิดปกติ หรือแรงอัดลดลงเทากับบรรยากาศ
มอเตอรแบบมีกลองหุมมิดชิดตาม (ข) และ (ค) ตองมีอุณหภูมิผิวภายนอกขณะใชงาน ไมเกิน
รอยละ ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของกาซ (ignition temperature) และตองจัดใหมีอุปกรณตรวจวัด
อุณหภูมิของมอเตอรที่เหมาะสม สามารถตัดไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรโดยอัตโนมัติ หรือมีสัญญาณ
เตือนที่เพียงพอ เมื่ออุณหภูมิของมอเตอรสูงเกินขีดจํากัดที่ออกแบบไว อุปกรณเครื่องชวยตองเปนแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับสถานที่ที่ติดตั้ง
(๕) โคมไฟฟา ตองเปนดังนี้
(ก) โคมไฟฟาแตละชุด ตองเปนชุดประกอบสําเร็จที่ยอมรับใหใชไดในบริเวณอันตราย
ประเภทที่ ๑ และตองมีเครื่องหมายชัดเจนแสดงคาวัตตสูงสุดของหลอดไฟที่ยอมใหใชได โคมไฟฟา
แบบเคลื่อนยายไดตองเปนชุดประกอบสําเร็จ
(ข) โคมไฟฟาแตละชุดตองมีการปองกันความเสียหายทางกายภาพ ยกเวนโคมไฟฟาที่
ติดตั้งอยูในสถานที่ที่ไมมีวัตถุอื่นมากระทบได
(ค) โคมไฟฟาแขวน ตองแขวนดวยทอโลหะหนาสําหรับรอยสายไฟ ขอตอแบบเกลียว
หรือทอโลหะหนาปานกลางสําหรับรอยสายไฟฟาขอตอแบบเกลียว และขอตอแบบเกลียวตองยึดแนน
ดวยสกรู ขันเกลียวแบบอัดขาง หรือใชวิธีอื่นที่ยึดไดแนน กานแขวนที่ยาวเกิน ๐.๓๐ เมตร ตองมีค้ํา
ยันที่ยึดถาวรเพื่อปองกันการแกวง จุดค้ํายันตองอยูที่ระดับเหนือปลายลางสุดของกานแขวนไมเกิน
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๐.๓๐ เมตร หรือเปนกานแบบออนตัวได ตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
และยาวไมเกิน ๐.๓๐ เมตร จากจุดที่ยึดติดกับกลองหรือเครื่องประกอบในการยึด
(ง) เครื่องจับยึด กลอง สวนประกอบของกลอง หรือเครื่องประกอบสําหรับยึดโคม
ไฟฟา ตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับกาซ
(๖) เครื่องใชไฟฟาตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
(๗) เตารับและเตาเสียบ ตองเปนแบบที่มีเครื่องประกอบสําหรับตอสายดินของสายออน และ
ตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับกาซ เวนแตเปนแบบที่กําหนดตามขอ ๗ (๒)
(ฉ)
(๘) ระบบสั ญ ญาณ ระบบเตื อ นภั ย ระบบควบคุ ม ระยะไกล และระบบสื่ อ สาร รวมทั้ ง
อุปกรณของระบบดังกลาว จะตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
(๙) อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ตองมี
การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
และในระหวางหนวยงานดังกลาวขางตนไมอาจรับรองได อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟานั้นตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือไดรับการรับรองจากสถาบันตางประเทศที่กรมธุรกิจ
พลังงานเชื่อถือ เชน สถาบัน UL แหงประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบัน BASEEFA แหงประเทศ
อังกฤษ หรือสถาบัน PTB แหงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เปนตน
ขอ ๗ เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ตองเปน
ดังนี้
(๑) หมอแปลงไฟฟาและคะแปซิเตอร ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับ เชน
มาตรฐาน NFPA หมายเลข ๗๐ (NEC-Class I Division 2)
(๒) เครื่องวัดไฟฟาและรีเลยตองเปนดังนี้
(ก) สวิ ต ช เซอร กิ ต เบรคเกอร และหน า สั ม ผั ส ตั ด ต อ กระแสไฟฟ า ของปุ ม กดรี เ ลย
กระดิ่งเตือนภัยและแตร ตองอยูภายในกลองหุมที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ตาม
ขอ ๖ (๒)
ในกรณี ใช กล อ งหุ ม แบบใชงานทั่ วไป ถ า หน าสั มผั ส ตัด กระแสไฟฟ ามี ลัก ษณะจุม อยู
ในน้ํามัน หรืออยูภายในชองปดผนึกกันรั่ว ที่สามารถปองกันไมใหไอกาซเขาไปหรืออยูในวงจรไฟฟา
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ซึ่งในสภาพการทํางานตามปกติ ไมสามารถปลอยพลังงานออกมาเพียงพอที่จะจุดไอกาซใหติดไฟได
ไมจําเปนตองอยูในกลองหุมตามขอ ๖ (๒)
(ข) ตัวตานทาน อุปกรณความตานทาน หลอดเทอรมิโอนิค เครื่องเรียงกระแส และ
อุปกรณอื่นที่คลายกัน และรีเลย ตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ ๖ (๒)
ในกรณีใชกลองหุมแบบใชงานทั่วไป อุปกรณนั้นตองไมมีหนาสัมผัสแบบตัดตอหรือ
แบบเลื่อน เวนแตเปนแบบที่กําหนดใน (ก) และถาอุณหภูมิใชงานสูงสุดของผิวนอกไมเกินรอยละ
๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของกาซ หรือไดทดสอบแลวปรากฏวาไมสามารถจุดกาซใหติดไฟได ก็ยอม
ใหใชกลองหุมแบบธรรมดาได
(ค) ขดลวดหมอแปลง ขดลวดอิมพีแดนซ และขดลวดอื่น ๆ ซึ่งไมมีหนาสัมผัสแบบ
ตัดตอ หรือแบบเลื่อน ตองอยูภายในกลองหุมแบบใชงานโดยทั่วไปได
(ง) ชุดประกอบสําเร็จแบบใชงานทั่วไป ตามที่กําหนดไวใน (ก) (ข) และ (ค) ยอมให
ใชชุดประกอบสําเร็จที่เปนกลองเดี่ยว และถาชุดดังกลาวมีอุปกรณตามที่กําหนดไวใน (ข) ตองแสดง
อุณหภูมิสูงสุดขณะใชงานของผิวภายนอกของชุดประกอบสําเร็จไวที่ดานนอกกลองอยางชัดเจนและ
ถาวร
(จ) ในที่ซึ่งยอมใหใชกลองหุมแบบใชงานทั่วไปได ตามที่กําหนดไวใน (ก) (ข) (ค)
และ (ง) ใหติดตั้งฟวสสําหรับปองกันกระแสเกินของวงจรไฟฟาไวในกลองแบบใชงานทั่วไปได
ถาฟวสนั้นใชงานที่พิกัดไมเกิน ๓ แอมแปร ที่ ๑๒๐ โวลต และฟวสนั้นมีสวิตชตามที่กําหนดไวใน
(ก) อยูตนทาง
(ฉ) ใหใชสายออน เตาเสียบ และเตารับได ถามีสวิตชตาม (ก) และกระแสไฟฟาที่ใช
งานตองไมเกิน ๓ แอมแปร ที่ ๑๒๐ โวลต สายออนดังกลาวตองเปนชนิดที่ออกแบบไวสําหรับใช
งานหนักและยาวไมเกิน ๐.๙๑ เมตร เตาเสียบและเตารับที่ใชกับสายออนดังกลาวตองเปนแบบที่มีการ
ล็อกปองกันมิใหหลุด และมีการตอลงดิน
ที่เตารับตองมีปายเตือน หามถอดเตาเสียบในขณะที่มีกระแสไฟฟาผาน
(๓) สวิตช เซอรกิตเบรคเกอร เครื่องควบคุมมอเตอร และฟวส ตองเปนดังนี้
(ก) สวิตช เซอรกิตเบรคเกอร และเครื่องควบคุมมอเตอร ซึ่งในสภาพใชงานปกติ
ใชตัดกระแสไฟฟา ตองอยูภายในกลุมหุมชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
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ในกรณีใชกลองหุมแบบใชงานทั่วไป การตัดกระแสไฟฟาตองกระทําในชองปดผนึกกัน
รั่ว ปองกันมิใหไอกาซผานเขาไปได หรือหนาสัมผัสตัดกระแสไฟฟาจุมอยูในน้ํามันไมนอยกวา ๕๐
มิลลิเมตร สําหรับวงจรไฟฟากําลัง และไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร สําหรับวงจรควบคุม
(ข) ใหใชกลองหุมสวิตชตัดตอนแบบใชงานทั่วไปที่ไมมีฟวสอยูภายในได ถาสวิตชตัด
ตอนดังกลาวไมไดใชเพื่อวัตถุประสงคในการตัดกระแสไฟฟา
(ค) การใชฟวสเพื่อปองกันมอเตอร เครื่องใชไฟฟาและหลอดไฟนอกเหนือไปจากที่
กําหนดไวใน (ง) ตองใชฟวสแบบเสียบหรือแบบคารทริคจ และฟวสนั้นตองติดตั้งอยูภายในกลองหุม
ที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ หรือยอมใหติดตั้งฟวสภายในกลองหุมแบบใชงาน
ทั่วไปได ถาฟวสดังกลาวเปนแบบที่ชิ้นสวนที่ทํางานทุกชิ้นจุมอยูในน้ํามันหรือของเหลวอื่นที่เหมาะสม
หรือชิ้นสวนที่ทํางานอยูในชองปดผนึกกันรั่ว ปองกันมิใหไอกาซรั่วเขาไปได
(ง) กรณีที่มีฟวสแบบมีเปลือกหุม จํานวนไมเกิน ๑๐ ชุด หรือเซอรกิตเบรคเกอร
จํานวนไมเกิน ๑๐ ชุด (ซึ่งใชสําหรับปองกันวงจรยอยหรือสายปอนเทานั้นไมไดใชเปนสวิตชตัด
กระแสไฟฟา) ติดตั้งอยูภายในหอง บริเวณหรือสวนหนึ่งของบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ยอมให
ติดตั้งฟวสหรือเซอรกิตเบรคเกอรดังกลาว ในกลองหุมแบบใชงานทั่วไปได ถาฟวสหรือเซอรกิตเบรคเกอร
นั้นใชสําหรับปองกันวงจรยอยหรือสายปอน ที่จายไฟใหหลอดไฟติดประจําที่เทานั้น
ฟวส ๑ ชุด หมายถึงฟวสทั้งหมดที่ใชปองกันสายไฟฟาทุกเสนของ ๑ วงจร เชน ฟวส
๓ อัน ใชปองกันสายไฟฟาในวงจร ๓ เฟส ถือเปนฟวส ๑ ชุด
ฟวสซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวใน (ค) ไมนับรวมกับฟวส ๑๐ ชุด ที่ใหติดตั้งในกลอง
หุมแบบใชงานทั่วไปได
(จ) ฟวสภายในโคมไฟฟา ถาเปนฟวสแบบคารทริคจ ซึ่งภายในบรรจุดวยเม็ดของวัสดุที่
ไมติดไฟ ยอมใหติดตั้งในโคมไฟฟาได
(๔) หมอแปลงควบคุม ขดลวดอิมพีแดนซ และตัวตานทานที่ใชในอุปกรณสําหรับควบคุม
มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา และอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ตองเปนดังนี้
(ก) กลไกตัดตอวงจรไฟฟาที่ใชรวมกับหมอแปลงควบคุมขดลวดอิมพีแดนซและตัว
ตานทานตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน (๓)
(ข) ขดลวด ขดลวดหมอแปลงควบคุม โซลินอยด หรือขดลวดอิมพีแดนซ ยอมให
ติดตั้งภายในกลองหุมแบบใชงานทั่วไป
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(ค) ตัวตานทานตองมีกลองหุมและชุดประกอบสําเร็จ ตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชใน
บริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ยกเวนถาคาความตานทานนั้นคงที่ และอุณหภูมิขณะใชงานสูงสุดไมเกิน
รอยละ ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอกาซ หรือผานการทดสอบแลวปรากฏวาไมสามารถจุดไอกาซ
ใหติดไฟได
(๕) มอเตอร เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า และเครื่ อ งจั ก รกลชนิ ด หมุ น อื่ น ๆ ซึ่ ง ใช ก ลไกตั ด ต อ
วงจรไฟฟา หนาสัมผัสแบบเลื่อน กลไกปดเปดแบบแรงเหวี่ยง (รวมทั้งอุปกรณปองกันกระแสเกิน
ใชกําลังเกิน และอุณหภูมิเกิน) หรือใชอุปกรณความตานทาน ไมวาจะเปนขณะเริ่มเดิน หรือใน
ระหวางเดินเครื่อง ตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ยกเวนถาหนาสัมผัส
แบบเลื่อน กลไกปดเปดและอุปกรณความตานทานดังกลาว อยูภายในกลองหุมชนิดที่ยอมรับใหใชใน
บริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๒)
ในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ยอมใหใชมอเตอรแบบเปด หรือแบบปดชนิดไมทนการระเบิด
เชน อินดักชั่นมอเตอรแบบกรงกระรอกที่ไมมีแปรงถาน กลไกปดเปด หรืออุปกรณอื่นที่คลายกันซึ่ง
กอใหเกิดประกายไฟ
(๖) โคมไฟฟาตองเปนดังนี้
(ก) โคมไฟฟาแบบเคลื่อนยายได ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๕) (ก)
(ข) โคมไฟฟาแบบประจําที่ ถาติดตั้งในตําแหนงที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
ไดงาย ตองมีตะแกรงเหล็กปองกันโคมไฟฟาดวย บริเวณที่มีอันตรายจากประกายไฟ หรือเศษโลหะ
รอนอาจตกจากหลอดหรือโคมไฟฟาและจุดกาซใหติดไฟได ตองมีฝาครอบหรือเครื่องปองกันอื่นที่
เหมาะสมและปองกันไดผลดี ถาหลอดไฟฟาชนิดและขนาดตามที่กําหนดไวที่โคมไฟฟา และใน
สภาวะการใชงานตามปกติ อาจมีอุณหภูมิผิวภายนอกของโคมไฟฟา เกินรอยละ ๘๐ ของอุณหภูมิจุด
ติดไฟของไอกาซ โคมไฟฟาดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๕) (ก)
(ค) โคมไฟฟาแขวนตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๕) (ค) เวนแตกานโคม
ไฟฟาแบบออนตัวตองใชเครื่องประกอบหรือขอ ตอแบบออนตัวที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตราย
ประเภทที่ ๒ และตองยาวไมเกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร จากจุดที่ยึดติดกับกลองหรือเครื่องประกอบในการ
จับยึด
(ง) เครื่องจับยึดตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๕) (ง)
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(จ) สวิตช ที่เปนสวนประกอบในชุดโคมไฟฟาสําเร็จหรือขั้วรับหลอดไฟตองเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน (๓) (ก)
(ฉ) อุปกรณสตารตและควบคุมหลอดไฟ ที่ใหแสงโดยการปลอยประจุ ตองเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน (๔)
ยกเว น เครื่ อ งป อ งกั น อุ ณ หภู มิ ที่ ติ ด ตั้ ง อยู ใ นบั ล ลาสต สํ า หรั บ หลอดฟลู อ อเรสเซนต
ถาโคมไฟฟาเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒
(๗) เครื่องใชไฟฟาตองเปนดังนี้
(ก) ตัวทําความรอน เมื่อจายไฟใหเครื่องทําความรอนอยางตอเนื่องที่อุณหภูมิโดยรอบ
สูงสุดตามพิกัดผิวภายนอกของตัวทําความรอนที่อาจสัมผัสกับไอกาซ ตองมีอุณหภูมิสูงสุดไมเกินรอย
ละ ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอกาซ ถาไมมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ตัวทําความรอนดังกลาวตองมี
อุณหภูมิผิวภายนอกไมเกินรอยละ ๘๐ ของอุณหภูมิจุดติดไฟของไอกาซขณะเมื่อใชงานที่แรงดันไฟฟา
สูงกวาแรงดันไฟฟาตามพิกัดรอยละ ๒๐ หรือตัวทําความรอนตองเปนชนิดที่ยอมรับใหใชในบริเวณ
อันตรายประเภทที่ ๑
(ข) มอเตอรและเครื่องใชไฟฟาที่ใชมอเตอร ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน (๕)
(ค) สวิตช เซอรกิตเบรคเกอรและฟวส ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน (๓)
(๘) เตารับและเตาเสียบ ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๖ (๗)
(๙) ระบบสัญญาณ ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมระยะไกล และระบบสื่อสาร ตองเปนดังนี้
(ก) สวิตช เซอรกิตเบรคเกอรและหนาสัมผัสตัดตอกระแสของปุมกดรีเลย กระดิ่งเตือน
ภัยและแตร ตองอยูภายในกลองหุมที่ยอมรับใหใชบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
(ข) ตัวตานทาน อุปกรณความตานทาน หลอดเทอรมิโอนิค เครื่องเรียงกระแสและ
อุปกรณอื่นที่คลายกัน ตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน (๒) (ข)
(๑๐) การรั บ รองอุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ ย อมรั บ ให ใ ช ใ นบริ เ วณอั น ตราย
ประเภทที่ ๒ ตองมีการรับรองเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๖ (๙)
ขอ ๘ ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๓
ตองเปนดังนี้
(๑) อุปกรณที่อาจกอใหเกิดประกายไฟฟาหรือชิ้นสวนของวัตถุรอน เชน คัทเอาท สวิตช
แผงชารจประจุไฟฟา (อุปกรณเพิ่มประจุไฟฟาสําหรับแบตเตอรี่ หามติดตั้งในบริเวณอันตรายประเภท
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ที่ ๑ และประเภทที่ ๒) เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร เตารับ รวมถึงอุปกรณอื่นที่มีหนาสัมผัสตัดตอ
กระแสไฟฟา ตองมีกลองหุมมิดชิด เพื่อปองกันไมใหประกายไฟฟาหรือชิ้นสวนของวัตถุรอนผานออก
นอกกลองได
(๒) หลอดไฟและขั้วรับหลอดไฟสําหรับโคมไฟฟาแบบประจําที่ ตองเปนแบบมีฝาครอบหุม
มิดชิด ปองกันไมใหประกายไฟฟา หรือชิ้นสวนของวัตถุรอนผานออกสูภายนอกได และโคมไฟฟาที่
ติดตั้งในตําแหนงที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพไดงาย ตองมีตะแกรงเหล็กปองกันโคมไฟฟาดวย
หมวด ๓
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการเดินสายไฟฟา
และการติดตั้งเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟา ในบริเวณอันตราย
ของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ
ขอ ๙ สายไฟฟาในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ตองเปนไปดังนี้
(๑) วิธีเดินสายไฟฟา สายไฟฟาตองรอยภายในทอโลหะอยางหนา หรืออยางหนาปานกลาง
ชนิดตอดวยเกลียว สายไฟฟาที่วางไวใตดินตองใชสายไฟฟาชนิดสําหรับใชใตดินโดยเฉพาะ ยกเวน
สายเคเบิลชนิดที่ผลิตเพื่อใชในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับกาซ ไมตองรอยภายในทอดังกลาว
ทอโลหะที่ใชรอยสายไฟฟาตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากยังไมมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหใชทอรอยสายไฟฟาชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ANSI หรือ UL แหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
สายเคเบิลชนิดที่ผลิตเพื่อใชในบริเวณอันตรายเกี่ยวกับกาซ ตองไดมาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากยังไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหใชสายเคเบิลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ หรือใชสายเคเบิลชนิด MI (Mineral insulated metal
sheathed cable) สายเคเบิลดังกลาวตองมีเครื่องประกอบสายเคเบิลและตองไมทําใหเกิดความเคนแรง
ดึงที่เครื่องประกอบปลายสายเคเบิล
(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดิน ทอ ทอ อ อ น และข อ ตอ ทอ ตอ งเปนชนิดที่ มีเกลียวใน
สําหรับตอเขากับทอรอยสายไฟฟา หรือเครื่องประกอบปลายสายเคเบิลและตองเปนชนิดทนการระเบิด
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ขอตอที่เปนเกลียว ตองกินเกลียวกันอยางนอย ๕ เกลียว
(๓) การปดผนึกและการระบาย ตองเปนดังนี้
(ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอ กับกลองหุมของสวิตช เซอรกิต เบรคเกอร ฟวส รีเลย
ตัว ต า นทาน หรื อ อุป กรณอื่ น ๆ ที่ อ าจมี ประกายไฟ หรื อ มี อุณ หภูมิ สู ง ต อ งติ ดตั้ ง ข อ ต อ ปด ผนึ ก
ในตําแหนงใกลกับกลองหุมมากที่สุดเทาที่จะทําไดและตองหางจากกลองหุมไมเกิน ๐.๔๖ เมตร
ทอรอยสายไฟฟาที่มีขนาดระบุไมเกิน ๔๐ มิลลิลิตร ตอกับกลองหุมชนิดทนการระเบิด
ตามวรรคหนึ่ง ไมจําเปนตองติดตั้งขอตอปดผนึก หากหนาสัมผัสที่ตัดกระแสไฟฟาอยูภายในกลองที่ปด
ผนึกหรือจุมอยูในน้ํามัน
(ข) ท อ ร อ ยสายไฟฟ า ที่ ต อ กั บ กล อ งหุ ม ซึ่ ง ภายในบรรจุ ขั้ ว ต อ สายเท า นั้ น หากท อ
ดังกลาวมีขนาดระบุตั้งแต ๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งขอ ตอปดผนึกหางจากกลองหุมไมเกิน
๐.๔๖ เมตร
(ค) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ไปยังบริเวณไมอันตราย
ตองติดตั้งขอตอปดผนึกไวที่ตําแหนงสุดเขตของบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑
ท อ ร อ ยสายไฟฟ า ที่ ว างเดิ น ผ า นบริ เ วณอั น ตรายประเภทที่ ๑ และไม มี ร อยต อ ใด ๆ
ในบริเวณอันตรายดังกลาว รวมถึงในระยะ ๐.๓๐ เมตร จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองขาง ไมตอง
ติดตั้งขอตอปดผนึกก็ได ถาปลายทั้งสองขางของทอดังกลาวอยูในบริเวณไมอันตราย
(ง) การปดผนึกสายเคเบิล ถาสายเคเบิลเปนชนิดที่ไอกาซไมสามารถไหลผานระหวาง
แกนของเคเบิล การปดผนึกสายเคเบิลตองเปนไปทํานองเดียวกับ (ก) ถาเปนสายเคเบิลชนิดเปลือก
นอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่อง และไอกาซไมสามารถไหลผานเปลือกนอกได ถาไอกาซไหลผานระหวาง
แกนของเคเบิลได ตองปดผนึกสายเคเบิล โดยปอกเปลือกนอกและสิ่งหอหุมอื่น ๆ ออก เพื่อใหสารปด
ผนึกหุมรอบฉนวนของแตละตัวนําและเปลือกนอกดวย
(จ) เครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา ที่ติดตั้งในบริเวณซึ่งอาจทําใหไอกาซ
กลั่นตัวสะสมอยูภายในกลองหุมของเครื่องควบคุมมอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา หรือที่จุดใด ๆ ใน
ระบบทอรอยสายไฟฟา ตองติดตั้งขอตอปดผนึกชนิดระบายได หรืออุปกรณที่สามารถระบายของเหลว
ออกได
(ฉ) เครื่อ งสู บ กา ซ เครื่อ งวัด การไหลหรื อ แรงอัด ที่ ใช ไฟฟ า และมี ลัก ษณะเป นแผ น
ไดอะแฟรมหรือขอตอปดผนึกกั้นไมใหไอกาซไหลเขาสูระบบทอรอยสายไฟฟา ตองมีการปดผนึกอยาง
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นอยสองชั้น และตองมีอุปกรณระบายของเหลวติดตั้งอยูระหวางจุดปดผนึกทั้งสองชั้นดังกลาว โดยให
สามารถสังเกตเห็นการรั่วไดจากอุปกรณระบายของเหลว
(๔) การปดผนึกตองเปนดังนี้
(ก) ขอตอปดผนึก ตองติดตั้งไวในบริเวณที่เขาถึงไดสะดวก
(ข) สารปดผนึก ตองสามารถปองกันการรั่วไหลของไอกาซที่ขอตอปดผนึกได ตองทน
ตอสภาวะแวดลอมได และมีจุดหลอมเหลวไมต่ํากวา ๙๓ องศาเซลเซียส
(ค) การใสสารปดผนึกลงในขอตอปดผนึก ความหนาของสารปดผนึก ตองไมนอยกวา
ขนาดระบุของทอรอยสายไฟฟาและไมวากรณีใด ๆ สารปดผนึกตองหนาไมนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร
(ง) หามตอสายภายในขอตอปดผนึกและหามใชสารปดผนึกหุมขั้วตอสายหรือขั้วตอ
แยกสาย
(๕) สายอ อ น ที่ ต อ จากจุ ด จ า ยไฟฟ า ประจํ า ที่ ไ ปยั ง โคมไฟฟ า หรื อ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า แบบ
เคลื่อนยายได ตองมีลักษณะดังนี้
(ก) เปนชนิดที่ออกแบบไวสําหรับใชงานหนัก
(ข) มีแกนสําหรับสายดินรวมอยูดวย ตลอดความยาวของสายออน
(ค) สายออนแตละเสน ตองไมมีรอยตอ
(ง) การตอสายออนเขากับขั้วตอสายใหใชอุปกรณสําหรับตอสายออนโดยเฉพาะ
(จ) มีอุปกรณจับยึดสายออนที่เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหเกิดความเคนแรงดึงที่ขั้วตอสาย
(ฉ) มีการปดผนึก ตรงจุดที่สายออนผานเขาในกลองเครื่องประกอบการติดตั้ง หรือ
กลองหุมชนิดทนการระเบิด
(๖) สายเมนเสนเฟสทุกเสนที่ตอเขาไปในบริเวณสถานที่บรรจุกาซ ตองปองกันดวยเครื่องลอ
ฟา (Surge arrester) ที่เหมาะสม การติดตั้งและการตอลงดินของเครื่องลอฟาใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา เรื่องการตอลงดินของสํานักงานพลังงานแหงชาติ เครื่อง
ลอฟา ถาติดตั้งอยูในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๑ ตองอยูภายในกลองหุมชนิดทนการระเบิดหรือกลอง
หุมชนิดอัดอากาศบริสุทธิ์ และควบคุมแรงอัดภายใน (Purge and pressurized)
(๗) ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา ตองตอลงดิน รายละเอียดและวิธีการตอ
ลงดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
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(๘) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไปซึ่งไมไดระบุไวใน
ขอกําหนดนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๑๐ สายไฟฟาในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ตองเปนดังนี้
(๑) ใหใชวิธีเดินสายไฟฟา
(ก) เปนไปตามขอ ๙ (๑) หรือ
(ข) เดินสายในรางเดินสายไฟฟาชนิดหอหุมมิดชิด มีประเก็น (enclosed gasketed busway or
wireway) หรือ
(ค) การเดินสายโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก (ก) และ (ข) ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมธุรกิจพลังงาน
(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดินทอ ขอตอทอ ทอออน และเครื่องประกอบปลายสายเคเบิล
ไมจําเปนตองใชชนิดทนการระเบิด (ทอออนยอมใหใชชนิดกันของเหลวได) เวนแตเครื่องประกอบ
ดังกลาวติดตั้งอยูระหวางกลองหุมชนิดทนการระเบิดกับขอตอปดผนึก
ขอตอที่เปนเกลียวจะตองกินเกลียวกันอยางนอย ๕ เกลียว
(๓) การปดผนึกและการระบาย ตองเปนดังนี้
(ก) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอเขากับกลองหุมชนิดทนการระเบิด ตองทําการปดผนึกตามที่
กําหนดไวในขอ ๙ (๓) (ก) และ (ข) ทอและเครื่องประกอบการเดินทอ ที่อยูระหวางขอตอปดผนึก
กับกลองหุมชนิดทนการระเบิดตองเปนไปตาม (๒)
(ข) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ไปยังบริเวณไมอันตราย
ตองมีการปดผนึก ทํานองเดียวกับขอ ๙ (๓) (ค)
(ค) สายเคเบิลที่ผานเขาไปในกลองหุมชนิดทนการระเบิด ตองปดผนึกสายเคเบิลใน
ตําแหนงที่ผานเขาไปในกลองหุม ขอตอปดผนึกตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน (ก) สายเคเบิลหลาย
แกนตองมีการปดผนึกตามขอ ๙ (๓) (ง)
(ง) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่องและไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือก
นอกได ถาอากาศสามารถไหลผานไประหวางแกนของสายเคเบิลไดในอัตราไมเกิน ๑๙๘ ลูกบาศก
เซนติเมตรตอชั่วโมง ที่แรงอัด ๑.๔๙๓ กิโลปาสคาล ไมจําเปนตองมีการปดผนึก เวนแตสายเคเบิลที่
กําหนดไว (ค)
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(จ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่องและไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือก
นอกได ถาไอกาซสามารถไหลผานไประหวางแกนของสายเคเบิลได ตองมีการปดผนึกในตําแหนงสุด
เขตอันตรายประเภทที่ ๒ เพื่อปองกันไมใหไอกาซไหลผานสายเคเบิลเขาไปในบริเวณไมอันตราย
สายเคเบิลที่เปลือกนอกเปนเนื้อเดียวตอเนื่อง และไอกาซไมสามารถซึมผานเปลือกนอกได
หากไมมีรอยตอหรือรอยแตก ใหวางผานบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ ไดโดยไมมีการปดผนึก
(ฉ) สายเคเบิลที่เปลือกนอกไมสามารถปองกันไอกาซซึมผานเปลือกนอก ตองมีการปด
ผนึกในตําแหนงสุดเขตบริเวณอันตรายประเภทที่ ๒ เพื่อปองกันไอกาซไมใหไหลผานสายเคเบิลเขาไป
ในบริเวณไมอันตราย
(ช) การปดผนึกและการระบายของเครื่องควบคุมมอเตอร และเครื่องกําเนิดไฟฟาให
เปนไปตามขอ ๙ (๓) (จ)
(ซ) การปดผนึกและการระบายของเครื่องสูบกาซ เครื่องวัดการไหลหรือแรงอัด ใหเปน
ไปตามขอ ๙ (๓) ฉ
(๔) การปดผนึก ใหเปนไปตามขอ ๙ (๔)
(๕) สายออน ใหเปนไปตามขอ ๙ (๕)
(๖) เครื่องลอฟา ใหเปนไปตามขอ ๙ (๖)
(๗) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ๙ (๗)
(๘) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟา และวิธีเดินสายไฟฟาทั่วไป ใหเปนไปตามขอ ๙ (๘)
ขอ ๑๑ สายไฟฟาในบริเวณอันตรายประเภทที่ ๓ ตองเปนดังนี้
(๑) วิธีเดินสาย สายไฟฟาชนิดประจําที่ตองรอยอยูภายในทอสําหรับรอยสายไฟฟา หรือวาง
ไวในรางเดินสาย หรือใชสายเคเบิลพรอมเครื่องประกอบเขาปลายสายเคเบิลโดยไมตองรอยอยูภายใน
ทอก็ได
สายเคเบิลตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๙ (๑) วรรคสาม
(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดินทอและขอ ตอ ทอไมจําเปนตอ งมีเกลียวแตตองมีเครื่อ ง
ประกอบที่จับยึดแข็งแรง และปดมิดชิด
(๓) สายออน ตองเปนชนิดที่ออกแบบไวสําหรับใชงานหนัก มีแกนสําหรับสายดินรวมอยู
ดวย สายออนแตละเสนตองไมมีรอยตอและมีอุปกรณจับยึดสายที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดความ
เคนแรงดึงที่ขั้วตอสาย
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(๔) การตอลงดิน ใหเปนไปตามขอ ๙ (๗)
(๕) ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟาและวิธีการเดินสายไฟฟาทั่วไป ใหเปนไปตามขอ ๙ (๘)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
วิโรจน คลังบุญครอง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

