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       ส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสขุภำพเขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี  2560                คู่มือมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

ระบบก๊าซหุงต้ม 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถำนที่ติดตั้ง / ใช้งำน 1. ต้องมีสถำนที่เก็บที่ได้มำตรฐำน กรณีที่มีปริมำณของก๊ำซหุงต้มรวมกัน
ทั้งหมดเกินกว่ำ 500 ลิตร หรือ 250 กิโลกรัม 

2. โรงเก็บก๊ำซต้องเป็นอำคำรชั้นเดียว สร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟและ
ห่ำงจำกอำคำรอ่ืนหรือแนวเขตท่ีดินของผู้อ่ืนไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 

3. มีรั้วโปร่งท ำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร ห่ำงจำกโรงเก็บ
ก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร และห้ำมวำงสิ่งของหรือกระท ำกำรใดๆที่อำจ
เกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟในบริเวณดังกล่ำว โรงเก็บก๊ำซและรั้วต้องมี
ทำงเข้ำออกอย่ำงน้อย 2 ทำง ทำงเข้ำออกดังกล่ำวต้องมีประตูโปร่งที่
เปิดออกด้ำนนอก มีกุญแจที่สำมำรถเปิดออกจำกภำยในได้โดยไม่ต้องไข
กุญแจและปิดประตูตลอดเวลำที่ไม่มีกำรปฏิบัติงำน  

4. ถ้ำไม่อำจจัดให้โรงเก็บก๊ำซอยู่ห่ำงจำกอำคำรอ่ืนหรือแนวเขตที่ดินของ
ผู้อื่นไม่น้อยกว่ำ 20 เมตรได้ ต้องสร้ำงก ำแพงกันไฟด้ำนนั้นไม่น้อยกว่ำ 
1.80 เมตร และอยู่ห่ำงจำกโรงเก็บก๊ำซไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร  โดย 5 
เมตร ไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้ำนนั้นก็ได้ 

5. สถำนที่ตั้งและเก็บถังก๊ำซของโรงเก็บก๊ำซ ต้องอยู่ชั้นระดับพ้ืนดิน 
6. พ้ืนของโรงเก็บก๊ำซต้องแข็งแรง เรียบ และผิวพ้ืนต้องเป็นวัสดุที่ท ำให้

เกิดประกำยไฟได้ยำก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยำง 
ฯๆฯ ระดับพ้ืนของโรงเก็บก๊ำซต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับพ้ืนภำยนอก ถ้ำท ำ
เป็นพ้ืนลอยใต้พ้ืนต้องเปิดโล่งทุกด้ำนเพ่ือให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
ระดับพ้ืนลอยต้องสูงกว่ำระดับพ้ืนภำยนอก และ ห้ำมเก็บสิ่งใดๆไว้ใต้
พ้ืนนั้น 

7. พ้ืนของโรงเก็บก๊ำซต้องไม่มีร่อง บ่อ หรือที่ต่ ำซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊ำซได้ 
ถ้ำจ ำเป็นต้องมีมีร่อง บ่อ อยู่ในโรงเก็บก๊ำซออกสู่ภำยนอกอย่ำงเพียงพอ 
ท่อหรือรำงระบำยก๊ำซต้องแยกจำกท่อหรือรำงระบำยน้ ำ 

8. ฝำผนังของโรงเก็บก๊ำซต้องสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟ และผนังทุก
ด้ำนต้องมีช่องระบำยอำกำศในระดับชิดพ้ืน 

9. ในกรณีถังบรรจุก๊ำซไม่เกิน 15 กิโลกรัมให้ตั้งเป็นแถวเรียงชิดกันได้ทั้ง
ทำงกว้ำงและทำงยำว ทำงกว้ำงไม่เกิน 3 ถังและซ้อนได้ไม่เกิน 3 ชั้น 

10. ถังบรรจุก๊ำซเกิน 15 กิโลกรัมให้ตั้งเป็นแถวเรียงชิดกันได้ทั้งทำงกว้ำง
และทำงยำว ทำงกว้ำงไม่เกิน 4 ถังและต้องไมต่ั้งถังก๊ำซหุงต้มซ้อนกัน 

11. กำรตั้งถังก๊ำซหุงต้มต้องมีปริมำณไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม ต่อ หนึ่งกลุ่ม
และแต่ละกลุ่ม ต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 

12. ต้องตั้งถังก๊ำซหุงต้มให้ห่ำงจำกฝำหรือผนังไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร
และห่ำงจำกเชิงบันไดหรือประตูภำยในอำคำรไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถำนที่ติดตั้ง / ใช้งำน(ต่อ) 13. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ในบริเวณอย่ำงเพียงพอ 
14. บริเวณท่ีเก็บหรือตั้งถังก๊ำซต้องมีกำรระบำยอำกำศ และถ่ำยเทอำกำศ 
15. ที่ประตูทำงเข้ำรั้วโปร่งให้มีป้ำยที่มีควำม ดังต่อไปนี้ 

“ อันตรำย 
ก. ห้ำมสูบบุหรี่ 
ข. ห้ำมก่อประกำยไฟ 
ค. ห้ำมบุคลภำยนอกเข้ำ 
ง. ห้ำมใช้โทรศัพท์มือถือ ” 

16. ถังก๊ำซหุงต้มต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมถังก๊ำซปิ
โตเลียมเหลว ที่กระทรวงอุตสำหกรรมประกำศก ำหนด 

17. มีโซ่ หรืออุปกรณ์ยึดถังก๊ำซหุงต้มเพ่ือไม่ให้ถังเคลื่อนตัวและล้มได้ 
18. ห้ำมกลิ้ง ห้ำมกระแทกถังก๊ำซหุงต้ม 
19. ห้ำมติดตั้งถังก๊ำซหุงต้มไว้ในห้องพัก  หรือห้องรับประทำนอำหำร 
20. ต้องตั้งถังก๊ำซหุงต้มในที่ที่จัดไว้ส ำหรับตั้งถังก๊ำซโดยเฉพำะ ไม่กีดขวำง

ทำงเดิน 
21. สถำนที่ตั้งและเก็บถังก๊ำซหุงต้มต้องห่ำงจำกแหล่งที่มีควำมร้อนสูงจำกที่

มีเปลวไฟหรือประกำยไฟ หรือ จำกวัสดุที่ท ำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ำย
ไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร ถ้ำระยะห่ำงไม่ถึงที่ก ำหนดจะต้องสร้ำงก ำแพงกัน
ไฟกั้นระหว่ำงสถำนที่ตั้งและเก็บถังก๊ำซหุงต้มกับบริเวณดังกล่ำว 

22. ฐำนที่วำงท่อก๊ำซ ต้องทำสีรองพ้ืนกันสนิม 
23. มีแนวกั้นป้องกันมิให้ยำนพำหนะหรือสิ่งอ่ืนใดมำกระทบ 
24. อุปกรณ์ไฟฟ้ำในบริเวณเก็บและติดตั้งถังก๊ำซ ต้องเป็นไปตำมข้อปฏิบัติ

และเป็นอุปกรณ์โดยเฉพำะ 
25. ต้องไม่รับแสงแดดหรือควำมร้อนโดยตรง หรือมีอุณหภูมิสะสมไม่เกิน 

52C 
26. ต้องมีป้ำยเตือน “ บริเวณอันตรำย” รอบๆบริเวณสถำนที่เก็บ และที่มี

กำรใช้ก็ำซหุงต้ม 
27. กรณีที่ก ำหนดเป็นสถำนที่เก็บก๊ำซ ต้องมีก ำแพงกันไฟ ที่เป็นก ำแพงทึบ

สร้ำงด้วยวัสดุทนไฟ และไม่มีช่องรั่วให้ไฟผ่ำนก ำแพงได้ 
28. ควรตั้งห่ำงจำกเตำไฟอย่ำงน้อย 1.50 เมตร 
29. ไม่ควรตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟไว้ใกล้ถังก๊ำซ

กำรติดต้ังต้องเป็นชนิดทนกำรระเบิดและได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำน 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับกำรรับรองจำกสถำบันต่ำงประเทศตำมทีกรมธุรกิจ 
พลังงำนเห็นชอบ 

30. ตั้งในที่ๆ มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก หรือภำยนอกอำคำรเพ่ือควำม
ปลอดภัย 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถำนที่ติดตั้ง / ใช้งำน(ต่อ) 31. ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเคลื่อนย้ำยเข้ำออกสะดวก ไม่กีดขวำงทำงเข้ำ-ออก 
32. ไม่ตั้งบริเวณที่เปียกชื้น 
33. ไม่ตั้งถังในห้องใต้ดิน แต่หำกจ ำเป็นควรติดตั้งเครื่องเตือนภัยด้วย 
34. ข้อห้ำมในกำรใช้ถังก๊ำซหุงต้ม ห้ำมกลิ้ง หรือกระแทกถัง 
35. ห้ำมน ำไปเติมที่สถำนีบริกำร 
36. ห้ำมน ำถงัก๊ำซหุงต้มไปใช้แทนถังในรถยนต์ 

2. กำรเดินระบบท่อส่งก๊ำซ 1. หำกเป็นกำรติดตั้งถำวร ไม่มีกำรเคลื่อนย้ำย ให้ใช้ท่อเหล็กกล้ำไม่มี
ตะเข็บชนิดที่ใช้กับก๊ำซโดยเฉพำะ 

2. ใช้ท่ออ่อนในระบบก๊ำซ ต้องเป็นท่อเฉพำะที่ใช้กับก๊ำซโดยเฉพำะ และ
สำมำรถใช้ได้เฉพำะช่วงที่มีกำรขยับตัวได้เท่ำท่ีจ ำเป็น 

3. หำกท่อน ำก๊ำซต้องวำงผ่ำนก ำแพงหรือผนังห้อง ต้องมีปลอกรองรับ 
4. อุปกรณ์ปรับควำมดันก๊ำซ ต้องอยู่ใกล้กับภำชนะบรรจุก๊ำซไม่เกิน 60 

เซนติเมตร 
3. กำรตรวจสอบ 1. มีตรำประทับเครื่องหมำยรับรองคุณภำพจำกส ำนักงำน มำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ประทับที่หูถังอย่ำงถำวรและชัดเจน 
2. มีชื่อบริษัทผู้ตรวจสอบ ประทับที่บริเวณหูถังอย่ำงถำวรและชัดเจน 
3. มีเดือน/ ปีที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ำย 
4. ถังไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีรอยขีดข่วนเป็นรอยลึก ไม่เป็นสนิมผุกร่อน 
5. บอกน้ ำหนักถังเปล่ำ และน้ ำหนักบรรจุอย่ำงชัดเจน 
6. มีซีลผนึกท่ีวำล์วหัวถังในสภำพสมบูรณ์เรียบร้อย 
7. ตรวจสอบหำรอยรั่ว ใช้น้ ำสบู่ลูบไล้ตำมจุดต่ำงๆ ได้แก่ บริเวณวำล์วถัง

ก๊ำซบริเวณหัวปรับควำมดัน บริเวณข้อต่อต่ำงๆ บริเวณแกนลูกบิด 
ส ำหรับเปิด-ปิดเตำก๊ำซ และที่สำยอ่อนน ำก๊ำซ หำกมีกำรรั่วซึม จะเกิด
ฟองอำกำศผุดขึ้น 

8. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊ำซหุงต้ม 
9. ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สำมำรถดับเพลิงที่เกิดจำกก๊ำซหุงต้มได้ และ

ติดตั้งในที่สำมำรถหยิบใช้ได้ง่ำย ศึกษำวิธีปฏิบัติให้มีควำมเข้ำใจ และ
หมั่นที่สำมำรถหยิบใช้ได้ง่ำย ศึกษำวิธีปฏิบัติให้มีควำมเข้ำใจ และหมั่น
ดับเพลิง ดังกล่ำวเพ่ือระงับเหตุทันที 

4. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊ำซรั่ว 1. ก๊ำซหุงต้มมีคุณสมบัติหนักกว่ำอำกำศเมื่อรั่วซึมจะลอยต่ ำและไหลไป
ตำมพ้ืน หำกติดไฟจะลุกลำมได้ (ต่ำงจำกก๊ำซธรรมชำติที่เบำกว่ำอำกำศ
จึงลอยขึ้นสูง และไม่ติดไฟ) ดังนั้นจึงห้ำมเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุก
ชนิด 

2. ห้ำมกระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ 
3. ปิดวำล์วที่ถังก๊ำซและหัวเตำ เปิดประตูหน้ำต่ำงเพ่ือระบำยอำกำศ หรือ

ใช้กำรพัดด้วยมือ ช่วยไล่ก๊ำซออกจำกห้อง 
4. ตรวจหำสำเหตุของกำรรั่วแล้วรีบแก้ไขหรือแจ้งร้ำนค้ำก๊ำซโดยด่วน 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. วิธีปฏิบัติเมื่อก๊ำซรั่ว(ต่อ) 6. กรณีท่ีถังก๊ำซรั่ว หลังปิดวำล์วแล้วให้ยกถังไปยังที่โล่ง 
7. ห้ำมกระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ จำกนั้นพลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่

ด้ำนบน เพ่ือลดกำรรั่วไหลของก๊ำซ 
5. คุณสมบัติทั่วไป 1. ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่โดยทั่วไปจะเติมสำรเคมีเพ่ือควำมปลอดภัย 

2. มีควำมปลอดภัยน้อย เนื่องจำกหนักกว่ำอำกำศ เมื่อเกิดกำรรั่วไหลจะ
กระจำยอยู่ตำมพ้ืนรำบ 

3. สถำนะเป็นของเหลว ต้องท ำให้เป็นก๊ำซ ก่อนน ำไปใช้งำน 
4. กลิ่นของก๊ำซหุงต้มถือว่ำเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญ โดยปกติกำรผลิตก๊ำซหุง

ต้มนั้น หลังจำกกำรฟอกให้สะอำดด้วยด่ำง หรือท ำ Caustic Wash 
แล้ว ก็จะต้องได้รับกำรเติมกลิ่นเข้ำไปโดยใช้สำร Ethyl  Mercaptan 
หรือ Thiophane หรือ Amyl  Mercaptan เพ่ือให้เกิดกลิ่นที่ประสำท
จมูกรับรู้ได้เมื่อเกิดกำรรั่วไหลขึ้น เพ่ือเป็นกำรเตือนภัยว่ำมีก๊ำซรั่วไหล
เกิดข้ึนแล้ว 

5. ก๊ำซหุงต้มมีค่ำควำมร้อนสูง เป็นเชื้อเพลิงที่สะอำดมีกำรเผำไหม้ที่
สมบูรณ์กำรใช้งำนสะดวกไม่ต้องกำรอุปกรณ์ที่ยุ่งยำกเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงอ่ืนๆควบคุมควำมร้อนได้ง่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำน และ
บ ำรุงรักษำน้อยมำกจึงนิยมน ำมำใช้งำนอุตสำหกรรม โดยใช้ก๊ำซร้อน
จำกกำรเผำไหม้ของก๊ำซหุงต้มไปใช้งำนถ่ำยควำมร้อนโดยตรงกันมำก 
เช่น งำนโลหะเชื่อมบัดกรีและในปัจจุบันนิยมน ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ เนื่องจำกมีรำคำถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


