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(ร่าง) 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด 

พ.ศ. .... 
     

  
 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดตามวาระระหว่างการใช้งาน
ของถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดแต่ละมาตรฐานการผลิตที่มีการใช้งานอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้เป็นไป
อย่างรอบคอบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรมธุรกิจ
พลังงานจึงออกประกาศไว้ดังนี้ต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “ถังครบวาระ”  หมายความว่า ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก 

ณ โรงงานผู้ผลิต และต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอีกทุกๆระยะเวลาที่ก าหนด 
“กลุ่มการผลิต” หมายความว่า ถังที่มีการผลิตที่แตกต่างกันไป หรือมีระยะเวลาการผลิตต่างกันเกินกว่า 

3 เดือน ตามข้อ 6.6.2 ข้อ 7.6.2 ข้อ 8.6.2 และข้อ 9.6.2 มาตรฐาน ISO 11439 
ข้อ 2 การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(๑) ถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามมาตรฐาน ISO 11120, ISO 9809-1, ISO 9809-2 และ 

ISO 9809-3, ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี ๑ ท้ายประกาศนี้ 
(๒) ถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามมาตรฐาน ISO 11119-1, ISO 11119-2 และ  

ISO 11119-3 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 2 ท้ายประกาศนี้ 
(๓) ถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน ADR และได้รับความเห็นชอบ 

จากกรมธุรกิจพลังงาน(ถัง TITAN Tank) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 3 ท้ายประกาศนี้ 
(๔) ถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามมาตรฐาน ASME Sec VIII  DIV.3 ควบคู่กับการใช้ 

มาตรฐาน ISO 11119-1 ในการผลิต (ถัง JUMBO TUBE) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 4 ท้ายประกาศนี้ 
(๕) ถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามมาตรฐาน ISO 11439 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี 5 

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

 
                                                                      ประกาศ ณ วันท่ี 
 
 

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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หลักเกณฑ์ ที่ ๑ 

          หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระท่ีผลิตตามมาตรฐาน ISO 11120, ISO 9809-1 ,   
ISO 9809-2 และ ISO 9809-3  ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS EN 1968  
หรือมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ดังนี้ 

1. การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) 
2. การตรวจสอบพินิจภายใน (Internal Visual Inspection) 
3. การตรวจสอบความหนา (Measuring Wall Thickness) 
4. การทดสอบด้วยความดัน (Proof Pressure/ Volumetric Expansion Test) หรือ ทดสอบด้วย

คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic Inspection) 
5. การตรวจสอบเกลียวคอถัง (Neck Threads Inspection) 
6. การทดสอบการรั่ว (Pneumatic Leakage Test) 
7. การทดสอบและตรวจสอบวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม (Supplementary Tests)  

ในกรณีที่ประสงค์จะท าการทดสอบด้วยวิธี Acoustic Emission แทนการทดสอบตามข้อ ๔ 
ให้สามารถกระท าได้แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 16148 

หลักเกณฑ์ ที่ ๒ 

         หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระทีผ่ลิตตามมาตรฐาน ISO 11119-1, ISO 11119-2 
และ ISO 11119-3 ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11623 หรือมาตรฐานอื่น
ที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ดังนี้ 

๑. การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) 
๒. การตรวจสอบพินิจภายใน (Internal Visual Inspection) 
๓. การทดสอบด้วยความดัน (Pressure test) 
๔. การทดสอบการรั่วซึม (Permeability test)  ถังทุกใบที่มีข้อสงสัยว่ามีโอกาสเกิดการรั่วซึม 

หลักเกณฑ์ ที่ 3 

        หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป
ภายใต้สหประชาชาติ (The European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road (ADR)) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน (ถัง TITAN Tank) แล้ว  
ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ดังนี้ 

การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๓๖ เดือน 

ในกรณีที่ประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือวิธีการทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอ่ืน  
ให้ขอความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานก่อน 
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หลักเกณฑ์ ที่ 4 

 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระท่ีออกแบบ สร้างและผลิตตามมาตรฐาน ASME Sec 
VIII  DIV. 3 ควบคู่กับการใช้มาตรฐาน ISO 11119-1 ในการผลิต (ถัง JUMBO TUBE) ให้ด าเนินการทดสอบและ
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ดังนี้                 

1. ทดสอบด้วยวิธี Acoustic Emission ทุกๆ การเติมก๊าซไม่เกิน ๑,๕๐๐ ครั้ง  
2. การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ เดือน 
3. การตรวจสอบพินิจภายใน (Internal Visual Inspection) ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ เดือน โดย

วิธีการและเกณฑ์การยอมรับให้เป็นไปตามที่มาตรฐาน ASME Sec V Article 9 และ ADR ก าหนด  

 ในกรณีที่ประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรือวิธีการทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอ่ืน  
ให้ขอความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานก่อน 

หลักเกณฑ์ ที่ 5 

          หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังครบวาระท่ีผลิตตามมาตรฐานตามมาตรฐาน  ISO 11439  ให้
ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ทุกระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ดังนี้ 

 1. ถังครบวาระท่ีเป็นชนิด CNG -1 ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ดังนี้ 

1.1 การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) ของถังทุกใบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 19078 

1.2 ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
(ก) ทดสอบด้วยวิธี Acoustic Emission ให้สุ่มตัวอย่างถังอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนถัง

ในแต่ละกลุ่มการผลิตของถังในรถขนส่งคันนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ใบ ของแต่ละกลุ่มการผลิต เพ่ือท าการ
ทดสอบและตรวจสอบตาม มาตรฐาน ISO 16148 

(ข) ทดสอบด้วยวิธีคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic Inspection) ให้สุ่มตัวอย่างถังอย่างน้อยร้อย
ละ ๕ ของจ านวนถังในแต่ละกลุ่มการผลิตของถังในรถขนส่งคันนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๓ ใบ ของแต่ละกลุ่ม
การผลิต เพื่อท าการทดสอบและตรวจสอบตาม มาตรฐาน BS EN 1968 

(ค) ทดสอบด้วยวิธีการรับความดันที่อุณหภูมิบรรยากาศ (Ambient Temperature Pressure  
Cycling) ให้สุ่มตัวอย่างถังอย่างน้อย 1 ใบของแต่ละกลุ่มการผลิตในรถขนส่งคันนั้น เพื่อท าการทดสอบและ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 11439 Annex  A 13  

1.3 ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบถังท่ีสุ่มตัวอย่างตามข้อ 1.2 เพ่ือด าเนินการทดสอบและ
ตรวจสอบทุกใบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน BS EN 1968 หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ ดังนี้ 

(ก) การตรวจสอบพินิจภายใน (Internal Visual Inspection)  
(ข) การตรวจสอบความหนา (Measuring Wall Thickness)  
(ค) การตรวจสอบเกลียวคอถัง (Neck Threads Inspection)  
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ในกรณีที่ด าเนินการทดสอบตามข้อ 1.1  ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 แล้ว พบว่ามีข้อสงสัยในการ
พิจารณาข้อบกพร่อง (defects) ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบถังใบนั้นด้วยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม 
(Supplementary Tests) เช่น การชั่งน้ าหนัก หรือการทดสอบโดยไม่ท าลายวิธีอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้     

 ทั้งนี้ หากถังตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือกมาท าการทดสอบถังใดถังหนึ่งตามข้อ 1.2 (ก) หรือข้อ 1.2 (ข)  
หรือข้อ 1.3 ไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบก าหนด ห้ามน าถังทั้งหมด หรือทั้งกลุ่มการผลิต
ของถังของรถคันที่ถูกสุ่มตัวอย่างมาใช้งานอีก 

กรณีเลือกการทดสอบตามข้อ 1.2 (ค) ให้สามารถใช้ถังทั้งกลุ่มการผลิตที่อยู่ในรถคันที่ถูกสุ่มดังกล่าว
ได้ เท่ากับอายุการใช้งานที่เหลือ โดยให้ค านวณตาม จ านวนรอบความดันที่ได้จากผลการทดสอบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินวันหมดอายุที่ผู้ผลิตก าหนด 

2. ถังครบวาระท่ีเป็นชนิด CNG -2, CNG -3 และ CNG -4 ให้ด าเนินการทดสอบและตรวจสอบ ทุก
ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบพินิจภายนอก (External Visual Inspection) ถังทุกใบ 
2.2 การทดสอบการรั่วซึม (Permeability test)  ถังทุกใบที่มีข้อสงสัยว่ามีโอกาสเกิดการรั่วซึม 
2.3 ให้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างถังจากรถแต่ละคันจ านวนอย่างน้อย 1 ใบ เพื่อท าการตรวจพินิจ

ภายใน (Internal Visual Inspection)และน ามาทดสอบด้วยวิธีการรับความดันที่อุณหภูมิบรรยากาศ (Ambient 
Temperature Pressure  Cycling) เพ่ือท าการทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 11439 Annex A 13 

 ให้ก าหนดอายุการใช้งานที่เหลือของถังที่อยู่ในรถคันที่ถูกสุ่มดังกล่าว โดยให้ค านวณตามจ านวนรอบ
ความดันที่ได้จากผลการทดสอบตามข้อ 2.3 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันหมดอายุท่ีผู้ผลิตก าหนด  

    

___________________________ 

  
 
 
 
 
 
 


