สาระนารูเ กีย่ วกับความปลอดภัยของแกส
แผ่นพับนี �ให้ ข้อมูลด้ านความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ที�
ติดตังแก๊
� สหุงต้ มด้ วยเชื �อเพลิงแอลพีจี

การใชอุปกรณแกสอยาง
ปลอดภัย (แกสหุงตม)

การเลือกเครื่องครัวแบบพกพา
อ้ างถึงพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยความปลอดภัยของแก๊ ส (ตังแต่
� วนั ที� 1
มกราคม ค.ศ. 2003)
อุปกรณ์ทกุ รูปแบบที�เกี�ยวข้ องกับการใช้ แก๊ สภายในฮ่องกง
รวมถึงเครื� องครัวแอลพีจีแบบพกพกจะต้ องมีการผลิตในฮ่องกง นําเข้ า
หรื อจําหน่าย หรื อ จัดจําหน่าย สําหรับการใช้ งานในฮ่องกงนัน�
ต้ องได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้ าหน้ าที�ที�มีอํานาจจัดการในเรื� องแก๊ ส (เช่น
ผู้อํานวยการฝ่ ายไฟฟ้าและบริ การทางด้ านเครื� องกล)
อุปกรณ์ของแก๊ สที�ได้ รับการอนุมตั ภิ ายในประเทศจะต้ องมีเครื� องหมาย
GU แสดง
เพื�อความปลอดภัย สาธารณชน และร้ านอาหารควรซื �อเครื� องครัวแบบ
พกพกที�มีเครื� องหมาย GU แสดงไว้ เท่านัน�

อ้ างถึงพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยความปลอดภัยของแก๊ ส
คือ ท่อปรับแก๊ สทังหมดที
�
�ใช้ ในฮ่องกง จะต้ องเป็ น
ชนิดที�ได้ รับการอนุมตั ิจากเจ้ าหน้ าที�ที�มีอํานาจจัดการในเรื� องแก๊ ส
(เช่นผู้อํานวยการฝ่ ายไฟฟ้าและบริ การทางด้ านเครื� องกล)
ท่อปรับแก๊ สทังหมดจะต้
�
องมีเครื� องหมาย “EMSD
APPROVAL 機電工程署批准 GTxxxx”
ที�ได้ รับการรับรอง และระบุวนั ที�หมดอายุของการใช้ งาน
ความยาวของท่อปรับแก๊ สจะต้ องสันที
� �สดุ และยาวไม่เกิน 2 เมตร
และควรมีการเปลี�ยนท่อก่อนวันหมดอายุ

APPROVAL MARK
EMSD APPROVAL
EXPIRY

เครื่องหมายรับรอง
การอนุมตั ิของกรมบริ การไฟฟ้า
และเครื� องกล
หมดอายุ

XXXX

งานติดตังแก๊
� ส
อ้ างถึงพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยความปลอดภัยของแก๊ ส
งานติดตังแก๊
� สทังหมดรวมถึ
�
งการติดตังอุ
� ปกรณ์ของแก๊ สและท่อปรับ
จะต้ องถูกติดตังโดยผู
�
้ ติดตังแก๊
� สที�ได้ รับการจดทะเบียน (RGI)
ซึง� จดทะเบียนไว้ ใน แต่ละประเภท และผู้รับเหมา (RGC) รายชื�อของ
RGC and RGI มีอยูบ่ นเว็บไซต์ของ EMSD (www.emsd.gov.hk)
เพื�อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง

แสดงหมายเลขการรับรอง
MM/YYYY

แสดง เดือน/ปี

การตรวจสอบเป็ นประจํา / รับบริ การอุปกณ์ของแก๊ สจาก RGC
สิง� ปลูกสร้ างเพื�อเชิงพาณิชย์ - อย่างน้ อย 1 ครัง� ทุก ๆ 12 เดือน
สิง� ปลูกสร้ างเพื�อการอยูอ่ าศัย - อย่างน้ อย 1 ครัง� ทุก ๆ 18 เดือน

การใชแกสเครื่องครัวอยางปลอดภัย
ใช้ อปุ กรณ์ของแก๊ สในพื �นที�ที�มีอากาศถ่ายเทได้ ดี
ห่างจากวัตถุไวไฟ

ห้ ามใช้ อปุ กรณ์แก๊ ส และจัดการซ่อมแซมทันทีหากพบ
หรื อสงสัยว่ามีความเสียหาย

เคล็ดลับในการใช และจัดเก็บถังแอลพีจี
(รวมถึงถังแอลพีจี แบบใชแลวทิ้ง)

การใชถังแอลพีจีอยางปลอดภัย
(รวมถึงถังแอลพีจีแบบใชแลวทิ้ง)

ใช้ ถงั แอลพีจีที�ซื �อมาให้ เร็ วที�สดุ เท่าที�จะทําได้
และหลีกเลี�ยงการจัดเก็บไว้ เป็ นเวลานาน

อ้ างถึงพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยความปลอดภัยของแก๊ ส คือ
ห้ ามถังแอลพีจีตงอยู
ั � ใ่ นสถานที�เดียว (รวมถึงส่วนต่าง ๆ
ในสิง� ปลูกสร้ างใด ๆ) ที�ถงั มีความสามารถในการจุของนํ �าตามที�กําหนด
(รวมถึงถังที�ใช้ แล้ ว) โดย มีมากกว่า 130 ลิตร (50
กิโลกรัมโดยประมาณ) ยกเว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั จิ าก
เจ้ าหน้ าที�ที�มีอํานาจจัดการในเรื� องแก๊ ส (เช่น
ผู้อํานวยการฝ่ ายไฟฟ้าและบริ การทางด้ าน
เครื� องกล) ความสามารถในการจับตัวกันของนํ �า
และนํ �าหนักของแอลพีจีโดยทัว� ไปมีดงั ต่อไปนี �:

อ้ างถึงพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยความปลอดภัยของแก๊ ส
คือ ถังแก๊ สแอลพีจีทงหมดสํ
ั�
าหรับใช้ ใน
ฮ่องกงจะต้ องเป็ นชนิดที�ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้มีอํานาจบริ หารจัดการ
ทางด้ านแก๊ ส (เช่นผู้อํานวย การฝ่ ายไฟฟ้า
และบริ การทางด้ านเครื� องกล)

ถังแอลพีจีที�ใช้ แล้ วควรได้ รับการส่งคืนไปยังตัวแทนจําหน่าย
แอลพีจีให้ เร็ วที�สดุ เท่าที�จะเป็ นไปได้
และไม่ทิ �งถังไว้ โดยปราศจากการดูแลในที�สาธารณะ

ประเภท

ความสามารถในการจุนํ �า นํ �าหนักแอลพีจีตามที�กําหนด
(ลิตร)
(กิโลกรัม)

อย่าทิ �งอุปกรณ์ของแก๊ สไว้ ขณะกําลังเปิ ดใช้ งานโดยปราศจาก
การดูแล

ถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �ง
(แบบเติม)

0.55

อย่าจุดอุปกรณ์ของแก๊ สด้ วยอุปกรณ์นอกถังแก๊ ส (เช่น ไฟแช็ค
คบไฟ หรื อกระดาษเผาไฟ)

ถังแอลพีจี

4.8
12

อย่าวางอุปกรณ์ความปลอดภัยควบคุมแรงดันที�สงู เกินกําหนด
ของเครื� องครัวแบบพกพา

ขณะใช้ ถงั แอลพีจีให้ ตรวจสอบตัวควบคุมเป็ นประจํา
และปิ ดมันเมื�ออุปกรณ์ของแก๊ สปิ ด

กุมภาพันธ์ 2018

ขณะใช้ เครื� องครัวแบบพกพาต้ องแน่ใจว่าอุปกรณ์ปรุงอาหารมี
ขนาดไม่ใหญ่จนปิ ดถังแอลพีจี

อย่าวางเครื� องครัวแบบพกพา
2 เครื� องติดกัน

อย่าใช้ อปุ กรณ์ที�ไม่ใช้ ของแท้

ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําด้ านความปลอดภัยทีแ� สดงอยูบ่ นถังแอลพีจี
และในคูม่ ือการใช้ งานอุปกรณ์ ของแก๊ สอย่างเคร่งครัด
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของแก๊ ส
และถังแอลพีจีเพื�อให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์ของแก๊ สถูกปิ ดอยู่ และมี
การเชื�อมต่อกันเข้ ากันได้ อย่างสมบูรณ์ก่อนการใช้ งาน

0.25 - 0.26
2
5

โปรดอ้ างถึงภาคผนวกที� 1 ของ Code of Practice (GU06)
สําหรับข้ อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับความสามารถ ในการจุนํ �าของถังแอลพีจี

สําหรับสิง� ปลูกสร้ างเพื�อเชิงพาณิชน์ เช่น ร้ านอาหาร ผู้ให้ บริ การ
ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าระบบการหมุนเวียนจัดเก็บ
ถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �ง (แบบเติม)
นันถู
� กต้ องปลอดภัยและเป็ นระบบเพื�อหลีกเลี�ยงการจัดเก็บเป็ น
เวลานาน นอกจากนี � สําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ขอแนะนําไม่ให้ เก็บถังแบบเติมมากเกินไปกว่า 50 ถัง
จัดเก็บถังแอลพีจีในตําแหน่งตังตรงในพื
�
�นที�แห้ ง เย็น
และมีการถ่ายเทอากาศได้ ดี อยูห่ า่ งจาก เปลวไฟ
และแหล่งความร้ อนต่าง ๆ
ห้ ามจัดเก็บถังแอลพีจีในห้ องใต้ ดนิ หรื อใกล้ กบั ช่องระบายนํ �า
ห้ ามจัดเก็บถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �งในสถานที�ซงึ� เด็กสามารถ
เข้ าถึงได้

เก็บให้ หา่ งจากเปลวไฟ และแหล่งความร้ อนขณะที�กําลังติดตัง�
หรื อถอดถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ ว ทิ �งออก
ขณะทําการติดตังถั
� งแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �งในเครื� องครัวแบบ
พกพาต้ องแน่ใจว่าข้ อต่อของถัง หงายขึ �น
หลังจากการเชื�อมต่อแล้ วให้ ทําการตรวจสอบ
และต้ องแน่ใจว่าไม่มีกลิน� ผิดปกติ หรื อเสียงของ
แก๊ สรั�วไหลก่อนการเปิ ดอุปกรณ์ของแก๊ ส
ใช้ อปุ กรณ์ของแก๊ สเฉพาะในพื �นที�ที�มีอากาศถ่ายเทได้ ดี
และห่างจากวัตถุไวไฟเท่านัน�
ใช้ แอลพีจีในถังให้ หมดก่อนการเปลี�ยน หรื อทิ �งถัง
จัดการกับถังแอลพีจีอย่างระมัดระวังเพื�อหลีกเลีย� งความเสียหาย
ตรวจสอบสภาพของถังแอลพีจีเป็ นประจํา และติดต่อผู้นําเข้ า /
ผู้จดั จําหน่าย หากมีข้อสงสัย

ยกเว้ นมีการระบุวา่ ใช้ ถงั แอลพีจีหมดแล้ วโดยสมบูรณ์จงึ จะ
สามารถทิ �งเป็ นของเสียภายในประเทศ ได้
ถังแอลพีจีที�ไม่ได้ ใช้ สามารถส่งกลับคืนไปยังบริ ษัทผู้จดั จําหน่าย
แก๊ สได้
อย่าเติมถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �ง
อย่าใช้ ถงั แอลพีจีที�ไม่มีวาล์วของถังปิ ดผนึก
ห้ ามใช้ ถงั แอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �งในพื �นที�สําหรับสูบบุหรี�
หรื อพื �นที�จํากัดไว้ สําหรับการปฏิบตั ิการ
ของอุปกรณ์เครื� องใช้ ไฟฟ้า
ห้ ามวางถังแอลพีจีบนเปลวไฟ ไฟ หรื อพื �นผิวที�มีความร้ อน
หลีกเลี�ยงการสูดดมสิง� ที�บรรจุอยูใ่ นถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �ง
ห้ ามเจาะ หรื อเผาถังแอลพีจีแบบใช้ แล้ วทิ �งที�ใช้ แล้ ว
สําหรับข้ อมูลเพิ�มเติม
กรุณาติดต่อบริ ษัทผู้จดั จําหน่ายแก๊ สที�
ได้ รับการจดทะเบียน
หรื อฝ่ ายบริ การไฟฟ้า และเครื� องกล
ที�หมายเลขโทรศัพท์ 1823

