
การใชแกสเครื่องครัวอยางปลอดภัย

ใช้อปุกรณ์ของแก๊สในพื �นที�ที�มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

หา่งจากวตัถไุวไฟ 

ขณะใช้ถงัแอลพีจีให้ตรวจสอบตวัควบคมุเป็นประจํา 

และปิดมนัเมื�ออปุกรณ์ของแก๊สปิด 

ห้ามใช้อปุกรณ์แก๊ส และจดัการซอ่มแซมทนัทีหากพบ 

หรือสงสยัวา่มีความเสียหาย

XXXX
แสดงหมายเลขการรับรอง
  
MM/YYYY
แสดง เดือน/ปี

เครื่องหมายรับรอง 

การอนมุตัิของกรมบริการไฟฟ้า 
และเครื�องกล

หมดอายุ

APPROVAL MARK

EMSD APPROVAL

　
EXPIRY

อ้างถงึพระราชบญัญตัิวา่ด้วยความปลอดภยัของแก๊ส 

คือ ทอ่ปรับแก๊สทั �งหมดที�ใช้ในฮอ่งกง จะต้องเป็น 

ชนิดที�ได้รับการอนมุตัิจากเจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจจดัการในเรื�องแก๊ส 

(เชน่ผู้ อํานวยการฝ่ายไฟฟ้าและบริการทางด้านเครื�องกล) 

ทอ่ปรับแก๊สทั �งหมดจะต้องมีเครื�องหมาย “EMSD 
APPROVAL 機電工程署批准 GTxxxx” 

ที�ได้รับการรับรอง และระบวุนัที�หมดอายขุองการใช้งาน 

ความยาวของทอ่ปรับแก๊สจะต้องสั �นที�สดุ และยาวไมเ่กิน 2 เมตร 

และควรมีการเปลี�ยนทอ่ก่อนวนัหมดอายุ

อยา่ทิ �งอปุกรณ์ของแก๊สไว้ขณะกําลงัเปิดใช้งานโดยปราศจาก

การดแูล

อยา่จดุอปุกรณ์ของแก๊สด้วยอปุกรณ์นอกถงัแก๊ส (เชน่ ไฟแช็ค 

คบไฟ หรือกระดาษเผาไฟ)

อยา่วางอปุกรณ์ความปลอดภยัควบคมุแรงดนัที�สงูเกินกําหนด

ของเครื�องครัวแบบพกพา

อยา่วางเครื�องครัวแบบพกพา 

2 เครื�องตดิกนั

อยา่ใช้อปุกรณ์ที�ไมใ่ช้ของแท้

ขณะใช้เครื�องครัวแบบพกพาต้องแนใ่จวา่อปุกรณ์ปรุงอาหารมี

ขนาดไมใ่หญ่จนปิดถงัแอลพีจี 

การตรวจสอบเป็นประจํา / รับบริการอปุกณ์ของแก๊สจาก RGC

สิ�งปลกูสร้างเพื�อเชิงพาณิชย์ - อยา่งน้อย 1 ครั �ง ทกุ ๆ 12 เดือน

สิ�งปลกูสร้างเพื�อการอยูอ่าศยั - อยา่งน้อย 1 ครั �งทกุ ๆ 18 เดือน

แผน่พบันี �ให้ข้อมลูด้านความปลอดภยัแก่ผู้ใช้ที�

ตดิตั �งแก๊สหงุต้มด้วยเชื �อเพลงิแอลพีจี

สาระนารูเก่ียวกับความปลอดภยัของแกส

การใชอุปกรณแกสอยาง
ปลอดภัย (แกสหุงตม)

กมุภาพนัธ์ 2018

เคล็ดลับในการใช และจัดเก็บถังแอลพีจี 

(รวมถึงถังแอลพีจี แบบใชแลวทิ้ง)

อ้างถงึพระราชบญัญตัวิา่ด้วยความปลอดภยัของแก๊ส คือ 

ห้ามถงัแอลพีจีตั �งอยูใ่นสถานที�เดียว (รวมถงึสว่นตา่ง ๆ 

ในสิ�งปลกูสร้างใด ๆ) ที�ถงัมีความสามารถในการจขุองนํ �าตามที�กําหนด 

(รวมถงึถงัที�ใช้แล้ว) โดย มีมากกวา่ 130 ลติร (50 

กิโลกรัมโดยประมาณ) ยกเว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัจิาก 

เจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจจดัการในเรื�องแก๊ส (เชน่ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายไฟฟ้าและบริการทางด้าน 

เครื�องกล) ความสามารถในการจบัตวักนัของนํ �า 

และนํ �าหนกัของแอลพีจีโดยทั�วไปมีดงั ตอ่ไปนี �:

สําหรับสิ�งปลกูสร้างเพื�อเชิงพาณิชน์ เชน่ ร้านอาหาร ผู้ให้บริการ 
ควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ระบบการหมนุเวียนจดัเก็บ 
ถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �ง (แบบเติม) 
นั �นถกูต้องปลอดภยัและเป็นระบบเพื�อหลีกเลี�ยงการจดัเก็บเป็น 
เวลานาน นอกจากนี � สําหรับความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
ขอแนะนําไมใ่ห้เก็บถงัแบบเติมมากเกินไปกวา่ 50 ถงั

จดัเก็บถงัแอลพีจีในตําแหนง่ตั �งตรงในพื �นที�แห้ง เยน็ 
และมีการถ่ายเทอากาศได้ดี อยูห่า่งจาก เปลวไฟ 
และแหลง่ความร้อนตา่ง ๆ 

ห้ามจดัเก็บถงัแอลพีจีในห้องใต้ดนิ หรือใกล้กบัชอ่งระบายนํ �า

ห้ามจดัเก็บถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �งในสถานที�ซึ�งเดก็สามารถ
เข้าถงึได้

โปรดอ้างถงึภาคผนวกที� 1 ของ Code of Practice (GU06) 

สําหรับข้อมลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความสามารถ ในการจนํุ �าของถงัแอลพีจี

ความสามารถในการจนํุ �า 
(ลติร)

ประเภท

ถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �ง 
(แบบเตมิ)

0.55 0.25 - 0.26

ถงัแอลพีจี

นํ �าหนกัแอลพีจีตามที�กําหนด 
(กิโลกรัม)

4.8
12

2
5

การใชถังแอลพีจีอยางปลอดภัย 

(รวมถึงถังแอลพีจีแบบใชแลวทิ้ง)

อ้างถงึพระราชบญัญตัวิา่ด้วยความปลอดภยัของแก๊ส 

คือ ถงัแก๊สแอลพีจีทั �งหมดสําหรับใช้ใน 

ฮอ่งกงจะต้องเป็นชนิดที�ได้รับการอนมุตัจิากผู้ มีอํานาจบริหารจดัการ

ทางด้านแก๊ส (เชน่ผู้ อํานวย การฝ่ายไฟฟ้า 

และบริการทางด้านเครื�องกล) 

ปฏิบตัติามคําแนะนําด้านความปลอดภยัที�แสดงอยูบ่นถงัแอลพีจี 

และในคูมื่อการใช้งานอปุกรณ์ ของแก๊สอยา่งเคร่งครัด

ตรวจสอบสภาพอปุกรณ์ของแก๊ส 

และถงัแอลพีจีเพื�อให้แนใ่จวา่อปุกรณ์ของแก๊สถกูปิดอยู ่และมี 

การเชื�อมตอ่กนัเข้ากนัได้อยา่งสมบรูณ์ก่อนการใช้งาน 

เก็บให้หา่งจากเปลวไฟ และแหลง่ความร้อนขณะที�กําลงัตดิตั �ง 

หรือถอดถงัแอลพีจีแบบใช้แล้ว ทิ �งออก

ขณะทําการตดิตั �งถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �งในเครื�องครัวแบบ

พกพาต้องแนใ่จวา่ข้อตอ่ของถงั หงายขึ �น

หลงัจากการเชื�อมตอ่แล้วให้ทําการตรวจสอบ 

และต้องแนใ่จวา่ไมมี่กลิ�นผิดปกต ิหรือเสียงของ 

แก๊สรั�วไหลก่อนการเปิดอปุกรณ์ของแก๊ส

ใช้อปุกรณ์ของแก๊สเฉพาะในพื �นที�ที�มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

และหา่งจากวตัถไุวไฟเทา่นั �น

ใช้แอลพีจีในถงัให้หมดก่อนการเปลี�ยน หรือทิ �งถงั

จดัการกบัถงัแอลพีจีอยา่งระมดัระวงัเพื�อหลกีเลี�ยงความเสยีหาย

ตรวจสอบสภาพของถงัแอลพีจีเป็นประจํา และตดิตอ่ผู้ นําเข้า / 

ผู้จดัจําหนา่ย หากมีข้อสงสยั

ใช้ถงัแอลพีจีที�ซื �อมาให้เร็วที�สดุเทา่ที�จะทําได้ 

และหลีกเลี�ยงการจดัเก็บไว้เป็นเวลานาน

ถงัแอลพีจีที�ใช้แล้วควรได้รับการสง่คืนไปยงัตวัแทนจําหนา่ย

แอลพีจีให้เร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได้ 

และไมทิ่ �งถงัไว้โดยปราศจากการดแูลในที�สาธารณะ

ยกเว้นมีการระบวุา่ใช้ถงัแอลพีจีหมดแล้วโดยสมบรูณ์จงึจะ

สามารถทิ �งเป็นของเสียภายในประเทศ ได้

ถงัแอลพีจีที�ไมไ่ด้ใช้สามารถสง่กลบัคืนไปยงับริษัทผู้จดัจําหนา่ย

แก๊สได้

อยา่เตมิถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �ง

อยา่ใช้ถงัแอลพีจีที�ไมมี่วาล์วของถงัปิดผนกึ

ห้ามใช้ถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �งในพื �นที�สําหรับสบูบหุรี� 

หรือพื �นที�จํากดัไว้สําหรับการปฏิบตัิการ 

ของอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า

ห้ามวางถงัแอลพีจีบนเปลวไฟ ไฟ หรือพื �นผิวที�มีความร้อน

หลีกเลี�ยงการสดูดมสิ�งที�บรรจอุยูใ่นถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �ง

ห้ามเจาะ หรือเผาถงัแอลพีจีแบบใช้แล้วทิ �งที�ใช้แล้ว

สําหรับข้อมลูเพิ�มเติม 

กรุณาติดตอ่บริษัทผู้จดัจําหนา่ยแก๊สที�

ได้รับการจดทะเบียน 

หรือฝ่ายบริการไฟฟ้า และเครื�องกล 

ที�หมายเลขโทรศพัท์ 1823

การเลือกเครื่องครัวแบบพกพา

อ้างถงึพระราชบญัญตัวิา่ด้วยความปลอดภยัของแก๊ส (ตั �งแตว่นัที� 1 

มกราคม ค.ศ. 2003)  

อปุกรณ์ทกุรูปแบบที�เกี�ยวข้องกบัการใช้แก๊สภายในฮอ่งกง 

รวมถงึเครื�องครัวแอลพีจีแบบพกพกจะต้องมีการผลติในฮอ่งกง นําเข้า 

หรือจําหนา่ย หรือ จดัจําหนา่ย สําหรับการใช้งานในฮอ่งกงนั �น 

ต้องได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากเจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจจดัการในเรื�องแก๊ส (เชน่ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายไฟฟ้าและบริการทางด้านเครื�องกล) 

อปุกรณ์ของแก๊สที�ได้รับการอนมุตัภิายในประเทศจะต้องมีเครื�องหมาย 

GU แสดง 

เพื�อความปลอดภยั สาธารณชน และร้านอาหารควรซื �อเครื�องครัวแบบ 

พกพกที�มีเครื�องหมาย GU แสดงไว้เทา่นั �น

งานตดิตั �งแก๊ส

อ้างถงึพระราชบญัญตัวิา่ด้วยความปลอดภยัของแก๊ส 

งานติดตั �งแก๊สทั �งหมดรวมถงึการตดิตั �งอปุกรณ์ของแก๊สและทอ่ปรับ 

จะต้องถกูตดิตั �งโดยผู้ติดตั �งแก๊สที�ได้รับการจดทะเบียน (RGI) 

ซึ�งจดทะเบียนไว้ใน แตล่ะประเภท และผู้ รับเหมา (RGC)  รายชื�อของ 

RGC and RGI มีอยูบ่นเวบ็ไซต์ของ EMSD (www.emsd.gov.hk) 

เพื�อเป็นข้อมลูอ้างอิง




