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กฎกระทรวงภาชนะบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
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หลักการและเหตุผล

หลักการ 

กาํหนด

          ลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

          วธีิการปฏบัิตงิาน 

          การบาํรุงรักษา 

          การทดสอบและตรวจสอบ

          รวมทัง้การใช้ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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หลักการและเหตุผล (ต่อ)
เหตุผล 

รักษาความปลอดภัยในการประกอบกจิการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว

           ป้องกันมิให้เกดิอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชน 

            โดยที่มาตรา ๗ (๓) (๕) และ (๗) แห่ง

พระราชบัญญัตคิวบคุมนํา้มันเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
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รัฐมนตรีอาจประกาศกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

ทางด้านเทคนิคหรือเร่ืองที่ต้องเปล่ียนแปลงรวดเร็ว

เพื่อกาํหนดหลักเกณฑ์และวธีิปฏบิัตงิานและการจัดให้มี

และบาํรุงรักษาถงัหรือภาชนะบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลว

และอุปกรณ์

    (ข้อ4)

4



ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

• มี ๕ ประเภท ดังต่อไปนี ้
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๑. กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๒. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหงุต้ม



6

ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)

๓.  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์
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ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)

๔.ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว



ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต่อ)
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๕.  ถังเกบ็และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว



 กระป๋องก๊าซ/ถังก๊าซรถยนต์/ถังก๊าซหุงต้ม
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มีเคร่ืองหมายอนัตรายที่อธิบดปีระกาศกาํหนด

(ข้อ5)

ข้อความแสดงกาํหนดการทดสอบครบวาระหรือ

วนัครบอายุใช้งานตามที่อธิบดปีระกาศกาํหนด

      (ข้อ 6)

ตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์และกฎหมายว่า

ด้วยการขนส่งทางบก      

(ข้อ 8)

ใช้มาตรฐาน มอก. 



 ถังเกบ็และจ่ายก๊าซ /ถังขนส่งก๊าซ

การออกแบบ ผลิตหรือสร้าง 

ใช้มาตรฐาน ASME 

หรือมาตรอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
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ถังเกบ็และจ่ายก๊าซ

 ถังเกบ็และจ่ายก๊าซมีปริมาตรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ลิตร

- ใช้มาตรฐาน

- ความดันออกแบบไม่น้อยกว่า ๑.๖๕ เมกาปาสกาลมาตร
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“ASME Section VIII Division I”

(ข้อ 9 (1) (ก) )



 ถังเกบ็และจ่ายก๊าซมีปริมาตรเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร 
- ใช้มาตรฐาน ASME Section VIII Division I หรือ 

   ASME Section VIII Division II    

- ความดันออกแบบไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของความดันก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวชนิดที่จะเกบ็ที่อุณหภูมิ  ๔๒ องศาเซลเซียส 
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(ข้อ 9 (1) (ข) )



  ถังเก็บและจ่ายก๊าซเก็บเฉพาะโพรเพน โพรพลีิน นอร์แมลบิวเทน         

ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน 

    -  ใช้มาตรฐาน ASME Section VIII Division I

      หรือ ASME Section VIII Division II หรือมาตรฐานสากลอ่ืน

       ที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

   -  ความดันในการออกแบบให้รับความดันของก๊าซปิโตรเลียม 

       เหลว  ชนิดที่จะเกบ็ที่อุณหภูมิ ๔๒ องศาเซลเซียส
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(ข้อ 9 (1) (ค) )
ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือแบบฝังไว้ในดิน ต้องมีช่องคนลอด 

(Manhole) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. (ข้อ 10 ววรค 2)



 ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิหรือ

เทคโนโลยอีื่นใด
 - ให้ออกแบบ ผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน API 620

    หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
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(ข้อ 11)



 ถังขนส่งก๊าซทางบก
ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ASME 

Section VIII Div.1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

• คาํนวณออกแบบให้รับความดันของก๊าซได้ไม่น้อยกว่า          

   ๑.๗๒๔ เมกาปาสกาลมาตร (ข้อ 13 วรรค 1)

• โลหะที่ใช้ขึน้รูปหวัถังต้องมีความหนามากกว่าหรือเท่ากับ      

  ตัวถัง (หวัถังและตัวถังหนาใกล้เคียงกัน) (ข้อ 13 วรรค 2)
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 ถังขนส่งก๊าซทางบก (ต่อ)
ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ASME 

•ถังที่มีปริมาตรเกนิ 5000 ลิตร ต้องมีช่องคนลอด(Manhole)

  เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 400 มม. (ข้อ 14)

•ภายในถงัต้องมีแผ่นกันกระฉอกทกุๆ ปริมาตร 7,500 ลติร  

  (ข้อ 15)
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 การทดสอบและตรวจสอบ
   ผู้ผลิตหรือผู้สร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

 - จัดให้มีการทดสอบโดย ผู้ทดสอบและตรวจสอบ 

 - ด้วยกรรมวิธีไม่ทาํลายสภาพเดมิ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
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 หนังสือรับรอง
   ผู้ผลิตหรือผู้สร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

    ต้องจัดทาํ หนังสือรับรองถังเกบ็และจ่ายก๊าซ/ถังขนส่งก๊าซ ตามท่ี 

    อธิบดกีรมธุรกจิพลังงานประกาศกาํหนด    

• ย่ืนพร้อมผลการทดสอบและตรวจสอบ

• ขอความเหน็ชอบต่อกรมธุรกิจพลังงาน     

(ข้อ 18 วรรค 1)

(ข้อ 18 วรรค 2)



 การทดสอบและตรวจสอบก่อนบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลว 

    - ทดสอบด้วยแรงดนัไฮดรอลิกอีกครัง้หน่ึงก่อนการบรรจ ุ

    - ใช้ความดันตามมาตรฐานการออกแบบหรือตามที่

รัฐมนตรีประกาศกาํหนด (ข้อ 19)
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  การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็และจ่ายก๊าซ

หรือถังขนส่งก๊าซทางบกครบวาระ

• ครบทกุๆ ๕ ปี สาํหรับถังเกบ็และจ่ายก๊าซ 

• หรือครบทกุๆ ๖ ปี 

สาํหรับถังขนส่งก๊าซ

(นับแต่วันที่ได้ทดสอบและ

ตรวจสอบครัง้หลังสุด)
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(ข้อ 20)



  การต่ออายุใบ ธพ.ก.2 ประจาํปี

•สาํหรับถังเกบ็และจ่ายก๊าซ เหนือพืน้ดนิหรือถังขนส่งก๊าซ

ให้ทดสอบด้วยวิธีตรวจพนิิจด้วยสายตาเป็นอย่างน้อย
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(ข้อ 22)



  ห้ามใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซ

(๑) มีการชาํรุดของถงั 

(๒) ถงัถกูเพลิงไหม้

(๓) ผู้อนุญาตมีหนังสอืแจ้งผู้ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก้ไข

หรือซ่อม เน่ืองจากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหาก

ใช้งานต่อไป

ผู้ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะนําถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียม

เหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหน่ึงมาใช้งานได้ ต่อเม่ือถัง

ดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือซ่อมให้อยู่  ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยได้จัดให้มีการ

ทดสอบและตรวจสอบโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้

ให้ความเห็นชอบแล้ว
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(ข้อ 24)



  บทเฉพาะกาล
  ถงัเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือแบบฝังไว้ในดนิที่มีอยู่ก่อน

วันที่กฎกระทรวงนีบ้ังคบัใช้และถกูต้องตามกฎหมายที่ใช้บงัคับในขณะนัน้ ให้ใช้

บรรจุและเก็บก๊าซในสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

            ไม่ต้องเปลี่ยนช่องคนลอดตาม ข้อ 10 วรรค 2

 ถงัเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถงัขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีอยู่ใน

วันก่อนวนัที่กฎกระทรวงนีบ้ังคับใช้และถกูต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนัน้

ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายตามข้อ 12 วรรค 2 และข้อ 17

  ถงัขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ในวนัก่อนที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับและ

      ไม่เป็นไปตามข้อ 15 (แผ่นกนักระฉอก)

ดาํเนินการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 1 ปี
22



  บทเฉพาะกาล
 - ถงัเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรือถงัขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่

ผ่านการทดสอบและตรวจสอบในวนัก่อนวนัที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ ให้ใช้

บรรจุและเก็บก๊าซจนหว่าจะครบวันที่กาํหนดไว้ในผลการทดสอบ

                       เม่ือครบกาํหนดแล้วให้ดาํเนินการตามข้อ 20
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