
หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๕)  และ  (๗)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน”  หมายความว่า  น้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
“สถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามัน  สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  

คลังน้ํามัน  และสถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามันโดยระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 

“ระบบไฟฟ้า”  หมายความว่า  องค์ประกอบต่าง ๆ  ของอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ 
ที่ใช้ต่อเข้ากับการติดตั้งทางไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบเตือนภัย  ระบบควบคุม
ระยะไกล  ระบบส่ือสาร  และระบบสูบจ่ายน้ํามัน 

“อุปกรณ์”  (device)  หมายความว่า  ส่วนประกอบหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มุ่งหมาย 
ให้เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  เช่น  สวิตช์  เต้ารับ  เซอร์กิต  เบรกเกอร์   
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“เครื่องใช้ไฟฟ้า”  (appliance)  หมายความว่า  เครื่องใช้ที่ทํางานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยมี
รูปแบบและขนาดตามมาตรฐาน  ซ่ึงประกอบเข้าเป็นหน่วยเดียวเพื่อทํางานหน้าที่เดียวหรือหลายหน้าที่  
เช่น  ตู้จ่ายน้ํามัน  เครื่องเติมลมไฟฟ้า  กล้องวงจรปิด  เครื่องควบคุมการจ่ายน้ํามัน  ไฟฉาย  อุปกรณ์ส่ือสาร  
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องจักรในทางอุตสาหกรรม   

“บริภัณฑ์”  (equipment)  หมายความว่า  ส่ิงที่รวมทั้งวัสดุ  เครื่องประกอบ  อุปกรณ์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  ดวงโคม  และส่ิงอ่ืน ๆ  ที่คล้ายกัน  ใช้เป็นส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า  หรือ
ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า  เช่น  ตู้แผงสวิตซ์  ตู้แผงเซอร์กิตเบรกเกอร์  กล่องต่อสายไฟฟ้า   

“ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า”  หมายความว่า  ระบบอิสระที่ประกอบด้วยตัวนําล่อฟ้า  
ตัวนําลงดิน  รากสายดิน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อหรือการจับยึด  เพื่อทําหน้าที่ป้องกันอันตราย 
ที่เกิดจากฟ้าผ่า  และให้หมายความรวมถึงตัวนําประสาน  ในกรณีที่มีการติดตั้งตัวนําดังกล่าว 

“ตัวนําล่อฟ้า”  (air  terminal)  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
ที่ใช้รับกระแสฟ้าผ่า 

“ตัวนําลงดิน”  (down  conductor)  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ที่ใช้นํากระแสฟ้าผ่าจากตัวนําล่อฟ้าลงสู่รากสายดิน 

“ตัวนําประสาน”  (bonding  conductor)  หมายความว่า  ตัวนําสําหรับทําให้ศักย์ไฟฟ้า 
จากกระแสฟ้าผ่าเท่ากัน 

“รากสายดิน”  (earth  terminal)  หมายความว่า  ส่วนของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ต่อจาก
ปลายตัวนําลงดินและฝังไว้ในดิน   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณอันตราย
ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามกฎกระทรวงนี้ครอบคลุมเฉพาะระบบป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าที่อยู่ในเขตสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 

ข้อ ๔ การเดินสายไฟฟ้า  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
ให้ออกแบบและควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้าซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ข้อ ๕ การออกแบบ  การเดินสายไฟฟ้า  การติดตั้งระบบไฟฟ้า  และการติดตั้งระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าและมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสําหรับ 
ส่ิงปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  มาตรฐานของ  
National  Fire  Protection  Association  (NFPA)  มาตรฐานของ  International  Electrotechnical  
Commission  (IEC)  หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
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ข้อ ๖ บริเวณที่มีการถ่ายเทน้ํามันภายในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันต้องทําการป้องกันการสะสม
ของประจุไฟฟ้าสถิต  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
แบบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๗ แบบระบบไฟฟ้าต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบแผนผังแสดงการแบ่งขอบเขตพื้นที่บริเวณอันตราย 
(๒) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ภายในบริเวณอันตราย

และส่วนต่อเนื่องที่จําเป็น 
(๓) แบบแผนผังแสดงการติดตั้งเดินสายไฟฟ้า  สายควบคุม  สายส่ือสาร  การปิดผนึก  และ

การต่อลงดินภายในบริเวณอันตรายและส่วนต่อเนื่องที่จําเป็น 
(๔) แบบแสดงแผนภาพเส้นเดียว  (single  line  diagram) 
(๕) แบบแสดงรายการคํานวณโหลดไฟฟ้า  (load  schedule)   
ข้อ ๘ แบบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แบบแผนผังแสดงบริเวณป้องกัน 
(๒) แบบแสดงการติดตั้งตัวนําล่อฟ้า 
(๓) แบบแสดงการติดตั้งตัวนําลงดินพร้อมจุดต่อทดสอบ 
(๔) แบบแสดงการติดตั้งรากสายดิน 

หมวด  ๓ 
บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 

 
 

ข้อ ๙ บริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันแบ่งออกเป็นสองแบบ  ได้แก่   
(๑) บริเวณอันตรายแบบที่  ๑  หมายถึง  บริเวณที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริเวณที่ในภาวะการทํางานปกติมีก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้ 
 (ข) บริเวณที่อาจมีก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้อยู่บ่อย ๆ  เนื่องจาก 

การซ่อมแซม  บํารงุรักษา  หรือรั่ว 
 (ค) บริเวณที่เม่ือบริภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือทํางานผิดพลาด  อาจทําให้เกิดก๊าซ 

หรือไอที่มีความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้  และอาจทําให้บริภัณฑ์ขัดข้องและกลายเป็นแหล่งกําเนิด
ประกายไฟได้ 

(๒) บริเวณอันตรายแบบที่  ๒  หมายถึง  บริเวณที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริเวณที่ใช้เก็บของเหลวติดไฟซ่ึงระเหยง่ายหรอืก๊าซที่ติดไฟได้  ซ่ึงโดยปกติของเหลว  ไอ  

หรือก๊าซจะถูกเก็บไว้ในภาชนะหรือระบบที่ปิด  และอาจรั่วออกมาได้เฉพาะในกรณีที่บริภัณฑ์ทํางานผิดปกติ 
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 (ข) บริเวณที่มีการป้องกันการติดไฟเนื่องจากก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นเพียงพอ  โดยใช้
ระบบระบายอากาศซ่ึงทํางานโดยเครื่องจักรกล  และอาจเกิดอันตรายได้หากระบบระบายอากาศขัดข้อง
หรือทํางานผิดปกติ 

 (ค) บริเวณที่อยู่ใกล้กับบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  และอาจได้รับการถ่ายเทก๊าซหรือไอที่มี
ความเข้มข้นพอที่จะติดไฟได้ในบางครั้ง  ถ้าไม่มีการป้องกันโดยการทําให้ความดันภายในห้องสูงกว่า 
ความดันบรรยากาศ  โดยการดูดอากาศสะอาดเข้ามาภายในห้อง  และมีระบบตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิผลหากระบบการอัดและระบายอากาศขัดข้องหรือทํางานผิดปกติ 

ข้อ ๑๐ บริเวณใดที่กําหนดให้เป็นบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  หรือแบบที่  ๒  ต้องเลือกใช้
อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริเวณนั้น 

ข้อ ๑๑ บริเวณอันตรายภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท  ก  ประเภท  ข  ประเภท  ค  
ประเภท  ง  และประเภท  จ  สําหรับน้ํามันชนิดไวไฟมาก  ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง บริเวณอันตราย 
แบบท่ี 

ก.  ถงัเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดิน  
ในบริเวณต่อไปน้ี 
(๑)  หัวท่อรับนํ้ามัน 

 

 
 

(๑.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูต่่ํากว่าระดับพ้ืนภายในบริเวณ
อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒ 

(๑.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบหัวท่อ 
รับนํ้ามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๐.๕๐  
เมตร  สําหรับหัวท่อรับนํ้ามันชนิด  Loose  Fill  
Connection   

(๑.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบ 
หัวท่อรับนํ้ามันและในแนวตัง้ฉากจากระดับพ้ืนถงึระดับ  
๐.๕๐  เมตร  สําหรับหัวท่อรับนํ้ามันชนิด  Tight  Fill  
Connection   

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

(๒)  ปลายท่อระบาย
ไอนํ้ามัน 

 

(๒.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลายท่อ
ระบายไอนํ้ามัน 

(๒.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทาง  จากจุดเปดิปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๒  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 
 

๒ 
 

ข.  ตู้จ่ายนํ้ามัน 
(๑)  ตู้จ่ายนํ้ามันชนิด

ตั้งพ้ืน 

 
(๑.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูต่่ํากว่าระดับพ้ืนภายในบริเวณ

อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒ 

 
๑ 
 



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง บริเวณอันตราย 
แบบท่ี 

 (๑.๒)  ภายในตูจ่้ายนํ้ามัน 

(๑.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบ 
ตู้จ่ายนํ้ามัน 

(๑.๔)  ภายในระยะไม่เกิน  ๖  เมตร  ในแนวราบโดยรอบตู้จ่าย
นํ้ามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๐.๕๐  เมตร  
เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๓  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 

๒ 
 

๒ 

(๒)  ตู้จ่ายนํ้ามันชนิด
แขวนหรือชนิด
ติดตัง้เหนือศีรษะ 

(๒.๑)  ภายในตูจ่้ายนํ้ามัน 

(๒.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๐.๕๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบจากตู้
จ่ายนํ้ามันถงึระดับพ้ืน 

(๒.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๖  เมตร  ในแนวราบโดยรอบตู้จ่าย
นํ้ามัน  และในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๐.๕๐  เมตร  
เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๔  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 

๒ 
 

๒ 
 

(๓)  ตู้จ่ายนํ้ามันชนิดตัง้
พ้ืนพร้อมถังนํ้ามัน
อยู่ภายใน  ทํางาน
โดยหยอดเหรียญ
หรือธนบัตร 

(๓.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูต่่ํากว่าระดับพ้ืนภายในบริเวณ
อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒   

(๓.๒)  ภายในตูจ่้ายนํ้ามันเฉพาะในส่วนท่ีบรรจุถงันํ้ามันและ 
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับนํ้ามัน 

(๓.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปดิ 
ระบายไอหรือจุดบรรจุนํ้ามัน   

(๓.๔)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดเปดิระบายไอหรือจุดบรรจุนํ้ามัน 

(๓.๕)  ภายในระยะไม่เกิน  ๖  เมตร  ในแนวราบโดยรอบตู้จ่าย
นํ้ามัน  และในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๐.๕๐   
เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๕  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 
 
๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๒ 

ค.  เคร่ืองสูบนํ้ามัน 
(๑)  ติดตัง้ภายในอาคาร 
 

 
(๑.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท้ังหมดท่ีอยู่ในห้องเดยีวกันกับ 

ท่ีติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ามัน 

 
๑ 
 



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง บริเวณอันตราย 
แบบท่ี 

(๑.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจาก 
ขอบเคร่ืองสูบนํ้ามัน  และภายในระยะไม่เกิน  ๗.๕๐  เมตร   
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเคร่ืองสูบนํ้ามัน  รวมท้ัง 
ในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถงึระดับ  ๑  เมตร  เหนือ 
ระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๖  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๒ 
 

(๒)  ติดตัง้ภายนอก
อาคาร 

 

(๒.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูต่่ํากว่าระดับพ้ืน  ภายในระยะ 
ไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบจากขอบเคร่ืองสูบ 
นํ้ามัน 

(๒.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบ 
เคร่ืองสูบนํ้ามัน  และภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร   
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเคร่ืองสูบนํ้ามัน  รวมท้ัง 
ในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถงึระดับ  ๐.๕๐  เมตร   
เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๖  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

ข้อ ๑๒ บริเวณอันตรายภายในสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  คลังน้ํามัน  และสถานที่ที่มี
การรับหรือจ่ายน้ํามันโดยระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อ  สําหรับน้ํามันดิบ  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันสําหรับ
เครื่องบิน  น้ํามันก๊าด  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเตา  หรือน้ํามันอ่ืนตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด  
ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
ก.  ถังเก็บนํ้ามันเหนือ

พ้ืนดิน  ในบริเวณ
ต่อไปน้ี 
(๑)  ภายในเขื่อนหรือ

กําแพง 
 

 
 
 
(๑.๑)  ภายในเขื่อนหรือกําแพงที่เขื่อนหรือกําแพงมีความสูง 

มากกว่าระยะทางจากผนังถงัไปยังเขื่อนหรือกําแพง 
เกินกว่าร้อยละ  ๕๐  ของเส้นรอบวงถงั 

(๑.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  จากขอบผนังหรือหลังคา 
ของถงัและพ้ืนท่ีภายในเขื่อนหรือกําแพงถงึระดับสงูสดุของ 
เขื่อนหรือกําแพง 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๗  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
๑ 
 
 

๒ 
 



หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
(๒)  ปลายท่อระบาย 

ไอนํ้ามัน 
(๒.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปิด

ปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

(๒.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๓  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๘  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 
 

๒ 

(๓)  ภายในหลังคาลอย พ้ืนท่ีเหนือหลังคาลอยภายในถัง 

ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๘  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๑ 

ข.  ถงัเก็บนํ้ามันใต้พ้ืนดิน   
ในบริเวณต่อไปน้ี   
(๑)  หัวท่อรับนํ้ามัน 

 

 
 
(๑.๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูต่่ํากว่าระดับพ้ืนภายในบริเวณ

อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒ 

(๑.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบหัวท่อรับ
นํ้ามันและในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๐.๕๐  
เมตร  สําหรับหัวท่อรับนํ้ามันชนิด  loose  fill  
connection   

(๑.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบ 
หัวท่อรับนํ้ามันและในแนวตัง้ฉากจากระดับพ้ืนถงึ 
ระดับ  ๐.๕๐  เมตร  สําหรับหัวท่อรับนํ้ามันชนิด   
tight  fill  connection   

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๙  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 
๑ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 

(๒)  ปลายท่อระบาย 
ไอนํ้ามัน 

 

(๒.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลาย 
ท่อระบายไอนํ้ามัน 

(๒.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๐  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๑ 
 

๒ 

ค.  จุดท่ีมีการบรรจุนํ้ามัน
ลงถงัหรือภาชนะบรรจุ
นํ้ามันภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคาร 

(๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปิดระบาย 
ไอหรือจุดบรรจุนํ้ามัน   

(๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดเปดิระบายไอหรือจุดบรรจุนํ้ามัน 

๑ 
 

๒ 
 



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
(๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบจุดเปดิ

ระบายไอหรือจุดบรรจุนํ้ามัน  รวมท้ังในแนวตัง้ฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ  ๐.๕๐  เมตร  เหนือระดับพ้ืน   

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๑  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๒ 

ง.  เคร่ืองสูบนํ้ามัน  
อุปกรณ์รีดอากาศ  
(bleeders)  ข้อต่อ  
มาตรวัด  และอุปกรณ์
อ่ืนท่ีคล้ายกัน 
(๑)  ติดตั้งภายในอาคาร 

 

 
 
 
 
 
ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบอุปกรณ์ 
แต่ละตวัดงักล่าว  และภายในระยะไม่เกิน  ๗.๕๐  เมตร   
ในแนวราบโดยรอบอุปกรณ์แตล่ะตัวดังกล่าว  รวมท้ังใน 
แนวตั้งฉากจากระดบัพ้ืนถึงระดับ  ๑  เมตร  เหนือระดบัพ้ืน 

ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๒  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
๒ 

(๒)  ติดตัง้ภายนอก
อาคาร 

ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบอุปกรณ์แต่ละตัว
ดังกล่าว  และภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบ 
โดยรอบอุปกรณ์แต่ละตัวดงักล่าว  รวมท้ังในแนวตัง้ฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ  ๐.๕๐  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๒  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๒ 

จ.  เคร่ืองผสมอากาศกับ 
ไอนํ้ามัน  (vapor-air  
mixtures) 
(๑)  ติดตัง้ภายในอาคาร 

 
 
 
(๑.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบ 

เคร่ืองผสมอากาศกับไอนํ้ามัน 

(๑.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๒.๕๐   
เมตร  ทุกทิศทางจากขอบเคร่ืองผสมอากาศกับไอนํ้ามัน   
และตัง้แต่ระยะเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๗.๕๐   
เมตร  ในแนวราบโดยรอบจากขอบเคร่ืองผสมอากาศ 
กับไอนํ้ามัน  รวมท้ังในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึง 
ระดับ  ๑  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๓  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
๑ 
 

๒ 
 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
(๒)  ติดตัง้ภายนอก

อาคาร 
 

(๒.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบ 
เคร่ืองผสมอากาศกับไอนํ้ามัน 

(๒.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๒.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากขอบเคร่ืองผสมอากาศกับไอนํ้ามัน   
และตัง้แต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๓  เมตร   
ในแนวราบโดยรอบจากขอบเคร่ืองผสมอากาศกับ 
ไอนํ้ามัน  รวมท้ังในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั   
๑  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๓  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๑ 
 

๒ 
 

ฉ.  หลุม  ร่อง  หรือบ่อ 
(๑)  ไม่มีอุปกรณ์ระบาย

อากาศ 
 

 
ภายในหลุม  ร่อง  หรือบ่อท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดอยู่ภายในบริเวณ
อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒ 
ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๔  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 
๑ 

(๒)  มีการระบาย
อากาศทางกล 

 

ภายในหลุม  ร่อง  หรือบ่อท่ีมีส่วนหน่ึงส่วนใดอยู่ภายในบริเวณ
อันตรายแบบท่ี  ๑  หรือแบบท่ี  ๒ 
ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๔  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๒ 
 

(๓)  ภายในมีวาล์ว   
ข้อต่อท่อหรือระบบ
ท่อท่ีไม่อยู่ภายใน
บริเวณอันตราย
แบบท่ี  ๑  หรือ
แบบท่ี  ๒ 

ภายในหลุม  ร่อง  หรือบ่อ   
ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๔  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๒ 

ช.  ท่อระบายหรือบ่อแยก
นํ้าปนเปื้อนนํ้ามัน 
(๑)  ติดตัง้ภายในอาคาร 

 

ตามท่ีกําหนดใน  ฉ.   

 
 

ตามท่ีกําหนดใน  
ฉ. 

(๒)  ติดตัง้ภายนอก
อาคาร 

ภายในระยะไม่เกิน  ๔.๕๐  เมตร  ในแนวราบโดยรอบท่อระบาย
หรือบ่อแยกนํ้าปนเปื้อนนํ้ามันและในแนวตั้งฉาก 
จากระดับพ้ืนถึงระดับ  ๐.๕๐  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๕  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

๒ 
 

ซ.  จุดท่ีมีการรับหรือจ่าย
นํ้ามันกับยานพาหนะ
ขนส่งนํ้ามัน   
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ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
(๑)  กรณีเติมหลังถงั

แบบเปิดฝาถงั 
 

 
(๑.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบฝาถงั 
(๑.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๔.๕๐  เมตร   

ทุกทิศทางจากขอบฝาถงั 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๖  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
 

 
๑ 
๒ 
 

(๒)  กรณีเติมหลังถงั
แบบปดิฝาถังมี 
การระบายไอนํ้ามัน
ออกสู่บรรยากาศ 

 

(๒.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลาย
ท่อระบายไอท่ีมีการระบายไอนํ้ามันออกสู่บรรยากาศ 

(๒.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๔.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดเปดิปลายท่อระบายไอท่ีมีการระบาย 
ไอนํ้ามันออกสู่บรรยากาศ 

(๒.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากขอบฝาถงั 
ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๖  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 
 

๒ 
 
 
๒ 
 

(๓)  กรณีเติมหลังถงั
แบบปดิฝาถังมี 
การควบคุมไอนํ้ามัน
ออกสู่บรรยากาศ 

ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเชื่อมต่อหัวท่อรับ
หรือจ่ายนํ้ามัน  และปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

ดังตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๗  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๒ 
 

(๔)  กรณีเติมใตถ้ัง 
มีการระบาย 
ไอนํ้ามันออกสู่
บรรยากาศ 

 

(๔.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดท่ีมี 
การระบายไอนํ้ามันออกสู่บรรยากาศ 

(๔.๒)  ตั้งแต่ระยะเกิน  ๑  เมตร  ถึงระยะไม่เกิน  ๔.๕๐  เมตร   
ทุกทิศทางจากจุดท่ีมีการระบายไอนํ้ามันออกสู่บรรยากาศ 

(๔.๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบหัวต่อ 
ท่อรับหรือจ่ายนํ้ามัน  และในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึง
ระดับ  ๐.๕๐  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๗  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 
 
๒ 
 

๒ 
 

(๕)  กรณีเติมใตถ้ัง 
มีการควบคุม 
ไอนํ้ามันออกสู่
บรรยากาศ 

(๕.๑)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากจุดเชื่อมตอ่ 
หัวท่อรับหรือจ่ายนํ้ามัน  และปลายท่อระบายไอนํ้ามัน 

(๕.๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบจุดเชือ่ม
ต่อหัวท่อรับหรือจ่ายนํ้ามัน  และในแนวตัง้ฉากจากระดับพ้ืน
ถึงระดับ  ๐.๕๐  เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๘  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๒ 
 

๒ 
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ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
หมายเหตุ  การระบายอากาศทางกล  (artificial  ventilation)  ตาม  ฉ.  (๒)  ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ 

โดยใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่าห้าเท่าของปริมาตรหลุม  ร่อง  หรือบ่อต่อชั่วโมง  
และต้องมีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินท่ีมีเสียงดังชัดเจน  ถ้าการระบายอากาศโดยเคร่ืองจักรกลขัดข้องหรือ
ทํางานผิดปกต ิ

ข้อ ๑๓ บริเวณอันตรายภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สําหรับน้ํามันชนิด
ไวไฟมาก  ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตําแหน่ง พ้ืนท่ีและขอบเขตระยะห่าง 
บริเวณอันตราย 

แบบท่ี 
ก.  ตามท่ีกําหนดไว้ใน

ตารางข้อ  ๑๒  หัวข้อ  
ก.  ข.  ค.  ง.  จ.  ฉ.  
ช.  และ  ซ. 

ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางข้อ  ๑๒  หัวข้อ  ก.  ข.  ค.  ง.  จ.  ฉ.  ช.  
และ  ซ. 
 

ตามท่ีกําหนด 
ไว้ในตาราง 
ข้อ  ๑๒  หัวข้อ  
ก.  ข.  ค.  ง.  จ.  
ฉ.  ช.  และ  ซ. 

ข.  ห้องเก็บนํ้ามัน (๑)  ภายในหลุมหรือบ่อท่ีอยูภ่ายในห้องเก็บนํ้ามัน 

(๒)  ภายในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  ทุกทิศทางจากภาชนะบรรจุ
นํ้ามัน 

(๓)  ภายในระยะไม่เกิน  ๓  เมตร  ในแนวราบโดยรอบภาชนะ
บรรจุนํ้ามัน  และในแนวตั้งฉากจากระดับพ้ืนถึงระดบั  ๑  
เมตร  เหนือระดับพ้ืน 

ท้ังน้ี  ดงัตัวอย่างภาพประกอบท่ี  ๑๙  ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

๑ 

๑ 
 

๒ 

ข้อ ๑๔ ภายในสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  หากมี
ตําแหน่งอ่ืนใดที่สมควรกําหนดให้เป็นบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  หรือแบบที่  ๒  เพิ่มเติม  นอกจากที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๕ ภายในบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  และแบบที่  ๒  ตามที่กําหนดไว้ในตารางข้อ  ๑๑  
หัวขอ้  ค.  (๑)  ข้อ  ๑๒  หัวข้อ  ง.  (๑)  หัวข้อ  จ.  (๑)  และข้อ  ๑๓  หัวข้อ  ข.  และตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเพิ่มเติมตามข้อ  ๑๔  ในพื้นที่ลักษณะเดียวกัน  หากมีผนังก้ันไอน้ํามันที่ปิดก้ันถาวรและ
สูงจนถึงฝ้าเพดาน  สามารถกันไอน้ํามันไม่ให้ผ่านไปได้  ให้ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมถึงบริเวณอีกด้านหนึ่ง
ของผนังนั้น 

ภายในบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  และแบบที่  ๒  นอกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  หากมีผนัง 
ก้ันไอน้ํามันที่ปิดก้ันถาวร  และสามารถกันไอน้ํามันไม่ให้ผ่านไปได้  ให้ถือว่าบริเวณอันตรายไม่รวมถึง
บริเวณอีกด้านหนึ่งของผนังนั้น 
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ข้อ ๑๖ อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายแบบที่  ๑  
และแบบที่  ๒  ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(๒) Underwriters  Laboratories  ,  Inc.  (UL) 
(๓) Electrical  Equipment  Certification  Services  (EECS) 
(๔) Physikalisch  Technische  Bundesanstalt  (PTB) 
(๕) Laboratoire  Central  des  Industries  Electriques  (LCIE) 
(๖) Centro  Elettrotecnico  Sperimentale  Italiano  (CESI) 
(๗) Canada  Standard  Association  (CSA) 
(๘) Technology  Institution  of  Industrial  Safety  (TIIS)   
(๙) องค์กรอ่ืนที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๑๗ ส่ิงปลูกสร้างที่มีความสูงมากกว่า  ๑๕  เมตร  และอยู่ห่างจากถังเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก
ในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยวัดจากผนังถังที่ใกล้ที่ สุด  ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท  ก   
ประเภท  ข  ประเภท  ค  และประเภท  จ  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า   

ข้อ ๑๘ ส่ิงปลูกสร้างภายในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ที่มีการเก็บน้ํามัน
ชนิดไวไฟมาก  มีปริมาณเกิน  ๔๕๔  ลิตร  ที่ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ได้แก่ 

(๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก 
(๒) อาคารเก็บถังน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากหรือเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากอยู่ด้วย 
(๓) ส่ิงปลูกสร้างที่มีความสูงมากกว่า  ๑๕  เมตร  และอยู่ห่างจากถังเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก

ในระยะ  ๕๐  เมตร  โดยวัดจากผนังถังที่ใกล้ที่สุด 
ข้อ ๑๙ ส่ิงปลูกสร้างภายในเขตสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  และคลังน้ํามันที่ต้องจัดให้มี

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ได้แก่ 
(๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดิน 
(๒) อาคารแท่นจ่ายน้ํามัน 
(๓) อาคารเก็บถังน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากหรือเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากอยู่ด้วย 
(๔) ส่ิงปลูกสร้างที่มีความสูงมากกว่า  ๑๕  เมตร  และอยู่ห่างจากถังเก็บน้ํามันในระยะ  ๕๐  เมตร  

โดยวัดจากผนังถังที่ใกล้ที่สุด 
ข้อ ๒๐ ตัวนําล่อฟ้าภายในเขตสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันต้องออกแบบและติดตั้งให้มี

บริเวณป้องกันครอบคลุมส่ิงปลูกสร้างตามข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ที่อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า 
ข้อ ๒๑ วัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ตัวนําล่อฟ้า  ตัวนําลงดิน  และตัวนําประสานต้องเป็นทองแดงที่มีความต้านทานจําเพาะ
ไม่เกิน  ๐.๐๒  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร  หรืออะลูมิเนียมที่มีความต้านทานจําเพาะไม่เกิน   
๐.๐๓  โอห์มตารางมิลลิเมตรต่อเมตร  เว้นแต่สถานที่ที่มีการผุกร่อนรุนแรง  ให้ใช้ทองแดงเท่านั้น 

(๒) รากสายดินต้องเป็นทองแดง  เหล็กกล้าปลอดสนิม  เหล็กชุบสังกะสี  (hot - dipped  
galvanized  steel)  หรือเหล็กหุ้มด้วยทองแดง  (copper - clad  steel)  ที่มีทองแดงหุ้มแบบแนบสนิท 
และหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  มิลลิเมตร  ในกรณีที่เป็นแท่งกลมต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
๑๒.๗๐  มิลลิเมตร  และความยาวไม่น้อยกว่า  ๒.๔๐  เมตร 

(๓) อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อตัวนําล่อฟ้า  ตัวนําลงดิน  ตัวนําประสาน  และรากสายดิน  ให้ใช้
ทองแดงหรืออะลูมิเนียมตามที่กําหนดไว้ใน  (๑)  ทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบสอง  
หรือวัสดุอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

(๔) อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดตัวนําล่อฟ้า  ตัวนําลงดิน  ตัวนําประสาน  และรากสายดิน  ให้ใช้
ทองแดงเจือ  เหล็กกล้าปลอดสนิม  เหล็กชุบสังกะสี  (hot - dip  galvanized  steel)  หรือโลหะอ่ืน 
ที่ทนต่อการกัดกร่อน  และการจับยึดต้องม่ันคงแข็งแรง 

ข้อ ๒๒ ขนาดของวัสดุที่ใช้เป็นตัวนําล่อฟ้า  ตัวนําลงดิน  และตัวนําประสาน  ให้เป็นไปตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 

ส่วนของระบบป้องกัน 
อันตรายจากฟ้าผ่า 

ขนาด ทองแดง อะลูมิเนียม 

ตัวนําล่อฟ้า  (แท่งตัน) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร) 
ความยาวไม่น้อยกว่า  (เมตร) 

๙.๕๐ 
๐.๒๕ 

๑๒.๗๐ 
๐.๒๕ 

ตัวนําล่อฟ้า  (แท่งกลวง) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า (มิลลิเมตร) 
ความหนาไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 
ความยาวไม่น้อยกว่า  (เมตร) 

๑๕.๙๐ 
๐.๘๐ 
๐.๒๕ 

๑๕.๙๐ 
๑.๖๓ 
๐.๒๕ 

ตัวนําล่อฟ้า  (ลวดตเีกลียว) เส้นผ่าศูนย์กลางต่ําสุด 
ของลวดแต่ละเส้นท่ีตเีกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนท่ีภาคตัดขวางไม่น้อยกว่า (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๓๕ 

 
๑.๖๓ 
๕๐ 

ตัวนําล่อฟ้า  (แถบตัน) ความหนาไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 
ความกว้างไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๒๕.๔๐ 

๑.๖๓ 
๒๕.๔๐ 

ตัวนําลงดิน  (ลวดตเีกลียว) เส้นผ่าศูนย์กลางต่ําสุด 
ของลวดแต่ละเส้นท่ีตเีกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนท่ีภาคตัดขวางไม่น้อยกว่า (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๓๕ 

 
๑.๖๓ 
๕๐ 

ตัวนําลงดิน  (แถบตัน) ความหนาไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 
ความกว้างไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๒๕.๔๐ 

๑.๖๓ 
๒๕.๔๐ 

ตัวนําประสาน  (ลวดตีเกลียว) เส้นผ่าศูนย์กลางต่ําสุด 
ของลวดแต่ละเส้นท่ีตเีกลียว (มิลลิเมตร) 
พ้ืนท่ีภาคตัดขวางไม่น้อยกว่า (ตารางมิลลิเมตร) 

 
๑.๑๕ 
๑๖ 

 
๑.๖๓ 
๒๕ 
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ส่วนของระบบป้องกัน 
อันตรายจากฟ้าผ่า 

ขนาด ทองแดง อะลูมิเนียม 

ตัวนําประสาน  (แถบตัน) ความหนาไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 
ความกว้างไม่น้อยกว่า  (มิลลิเมตร) 

๑.๓๐ 
๑๒.๗๐ 

๑.๖๓ 
๑๒.๗๐ 

ข้อ ๒๓ การใช้วัสดุต่างชนิดที่สัมผัสกันแล้วจะทําให้เกิดการผุกร่อนขึ้นเองต่อเข้าด้วยกัน   
ต้องมีการป้องกันการผุกร่อน 

ข้อ ๒๔ การต่อตัวนําล่อฟ้า  ตัวนําลงดิน  ตัวนําประสาน  และรากสายดิน  ให้ใช้วิธีเชื่อม 
แบบหลอมละลาย  (exothermic  weld)  หรือวิธีจับยึดที่มีหมุดเกลียวขันยึดให้แน่นไม่น้อยกว่าสองตัว 

ข้อ ๒๕ ตัวนําล่อฟ้าต้องติดตั้งที่ส่วนบนของส่ิงปลูกสร้าง  หรือติดตั้งบนเสาที่ใช้สําหรับติดตั้ง
ตัวนําล่อฟ้า 

การติดตั้งตัวนําล่อฟ้าที่ถังเก็บน้ํามัน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๖ ตัวนําลงดินต้องติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลายตัวนําลงดินด้านหนึ่งต้องต่อเข้ากับตัวนําล่อฟ้าและปลายตัวนําลงดินอีกด้านหนึ่ง 

ต้องต่อเข้ากับรากสายดินอย่างม่ันคงแข็งแรง  และมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอดจนถึงรากสายดิน 
(๒) ตัวนําลงดินที่ติดตั้งกับส่ิงปลูกสร้างต้องมีไม่น้อยกว่าสองตัวนํา  และระยะห่างระหว่าง

ตัวนําลงดินเม่ือวัดตามเส้นขอบโดยรอบส่ิงปลูกสร้างต้องไม่เกิน  ๓๐  เมตร  ในกรณีถังเก็บน้ํามัน  
จํานวนและระยะห่างของตัวนําลงดินให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ตัวนําลงดินต้องเดินให้เป็นเส้นตรง  หากจําเป็นต้องโค้งงอ  รัศมีความโค้งงอต้องไม่น้อยกว่า  
๐.๒๐  เมตร  และมุมของตัวนําลงดินที่โค้งงอแล้วนั้นต้องไม่น้อยกว่า  ๙๐  องศา 

(๔) ตัวนําลงดินต้องจับยึดให้ม่ันคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน  ๐.๙๐  เมตร 
(๕) ตัวนําลงดินส่วนที่ต่อกับรากสายดินในช่วง  ๑.๘๐  เมตร  จากพื้นดิน  ต้องมีการป้องกัน

ความเสียหายทางกายภาพ 
(๖) ตัวนําลงดินต้องมีจุดต่อทดสอบที่ออกแบบและติดตั้งให้ง่ายต่อการทดสอบและการวัด 

ทางไฟฟ้า 
ข้อ ๒๗ ตัวนําประสานต้องติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โลหะต่าง ๆ   เช่น  ท่อน้ํา  ท่อลม  ที่อยู่ห่างจากตัวนําลงดินไม่เกิน  ๑.๘๐  เมตร  ต้องต่อตัวนํา

ประสานเข้ากับตัวนําลงดิน  โดยจับยึดให้ม่ันคงแข็งแรง  ยกเว้นกรณีมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กปิดก้ัน 
(๒) ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศัพท์  ระบบเสาอากาศ  และระบบท่อโลหะ

ของส่ิงปลูกสร้าง  ต้องต่อตัวนําประสานเข้ากับตัวนําลงดินหรือรากสายดิน  โดยจับยึดให้ม่ันคงแข็งแรง 
ข้อ ๒๘ รากสายดินต้องติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รากสายดินต้องอยู่ห่างจากฐานรากของส่ิงปลูกสร้างไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร 
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(๒) ความต้านทานระหว่างรากสายดินกับดินต้องไม่เกิน  ๑๐  โอห์ม  ในกรณีที่ต้องเพิ่มจํานวน
รากสายดินเพื่อให้ได้ความต้านทานดังกล่าว  รากสายดินแต่ละรากต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

ข้อ ๒๙ ส่ิงปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นโลหะต่อถึงกันโดยตลอด  อาจใช้ตัวโครงสร้างโลหะ 
ส่วนที่อยู่บนสุดหรือราวกันตกโลหะที่อยู่บนสุดของส่ิงปลูกสร้างและต่อเชื่อมกับโครงสร้างโลหะทําหน้าที่
เป็นตัวนําล่อฟ้า  และอาจใช้โครงสร้างโลหะส่วนที่เป็นเสาหรือผนังของส่ิงปลูกสร้างทําหน้าที่เป็นตัวนําลงดิน   

ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างโลหะหรือราวกันตกโลหะที่ส่วนบนสุดของส่ิงปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง  
ให้ติดตั้งตัวนําล่อฟ้าต่อเข้ากับโครงสร้างโลหะโดยตรงหรือต่อเข้ากับตัวนําลงดินเพื่อเชื่อมกับโครงสร้างโลหะ  
ทกุระยะไม่เกิน  ๑๘  เมตร   

การติดตั้งรากสายดินสําหรับส่ิงปลูกสร้างที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ  ให้ต่อรากสายดินเข้ากับตัวนํา
ลงดินด้านหนึ่ง  และต่อตัวนําลงดินอีกด้านหนึ่งเข้ากับโคนเสาหรือผนังของโครงสร้างโลหะ  โดยตัวนําลงดิน
ต้องมีไม่น้อยกว่าสองตัวนํา  และระยะห่างกันไม่เกิน  ๑๘  เมตร 

การต่อตัวนําล่อฟ้าเข้ากับโครงสร้างโลหะ  การต่อตัวนําลงดินระหว่างตัวนําล่อฟ้ากับโครงสร้างโลหะ  
และการต่อตัวนําลงดินระหว่างโคนเสาหรือผนังของโครงสร้างโลหะกับรากสายดิน  ต้องใช้แผ่นประกับ 
ที่ทําด้วยทองแดงเจือชนิดที่มีทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบสอง   

ลักษณะของแผ่นประกับด้านหนึ่งมีอุปกรณ์จับยึดสําหรับต่อตัวนําล่อฟ้าหรือตัวนําลงดิน  และ
อีกด้านหนึ่งของแผ่นประกับต้องมีพื้นที่สัมผัสโครงสร้างโลหะได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๒๐๐  ตารางมิลลิเมตร 

หมวด  ๕ 
การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๓๐ สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันต้องทําการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าก่อนเริ่มประกอบกิจการน้ํามันหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเขตสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
ที่มีผลต่อระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดให้มี 
การตรวจสอบระบบดังกล่าวโดยกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ 
และตรวจสอบน้ํามัน  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

ในกรณีที่ผู้ทดสอบและตรวจสอบทําการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ต้องออกหนังสือรับรอง 
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ต้องปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในการนี้  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุม 
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ยื่นแบบตามข้อ  ๗  (๑)  และ  (๒)  และข้อ  ๘  ต่อกรมธุรกิจพลังงาน  สํานักงานพลังงานจังหวัด  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

อุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ที่นํามาใช้ในบริเวณอันตรายของระบบไฟฟ้า  ต้องมี
เอกสารรับรองหรือได้รับการตรวจรับรองจากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
คุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๕)  และ  (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
และการจัดให้มีและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเก็บรักษา  การขนส่ง  
การใช้  การจําหน่าย  และการแบ่งบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงของสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง  สถานที่เก็บรักษา
นํ้ามันเช้ือเพลิง  และคลังนํ้ามันเช้ือเพลงิ  รวมทั้งการควบคุมอื่นใดหรือกําหนดการอื่นใดอันจําเป็น  โดยระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นมาตรการหน่ึงในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับถัง  อุปกรณ์  
หรือเครื่องมือของสถานที่ประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงดังกล่าว  ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงได้แยกนํ้ามันเช้ือเพลิงออกเป็นนํ้ามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และก๊าซธรรมชาติ  และ 
การประกอบกิจการควบคุมแต่ละประเภทก็ได้แยกเป็นสามลักษณะเช่นกัน  ดังน้ัน  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และกฎกระทรวงดังกล่าว  สมควรกําหนดระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ
กิจการนํ้ามัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


