
 

 

 (ร่าง) 

กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

พ.ศ. .... 

 

 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๗ (๑)(๒)(๓)(๗) และวรรคสาม แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง จงึออกกฎกระทรวงไว้ ดังตอ่ไปนี ้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้ 

“สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้บริการแก่ยานพาหนะ” 

“อาคารบริการ” หมายความว่า อาคารภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ใช้เป็น

ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะ หรือใช้เพื่อการบริการ หรือจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ

น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ หรือสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

ทั้งนี้ให้รวมถึงหอ้งน้ าหอ้งสว้มด้วย  

“เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า แนวเขตของสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวตามที่ก าหนดไว้ในแผนผังบริเวณของสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า แนวเขตพื้นที่ภายในเขตสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว ใช้เป็นที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว และใหบ้ริการแก่ยานพาหนะ 

“บริเวณอันตราย” หมายความว่า พื้นที่รอบ ๆ ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และพื้นที่รอบ ๆ บริเวณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

“สถานศกึษา” หมายความว่า สถานศกึษาที่จัดการศกึษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรอืการศกึษาระดับอุดมศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแหง่ชาติ  

“สถานพยาบาล” หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 

ฉบับรับฟังความคดิเห็น 

ทางเว็บไซต ์

กรมธุรกิจพลังงาน 
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“โรงมหรสพ” หมายความว่า โรงมหรสพ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

“ศาสนสถาน” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วย

การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะของวัดบาทหลวงโรมัน    

คอธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรอืสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรอืศาสนาอื่น 

“โบราณสถาน” หมายความว่าโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศลิปวัตถุ และพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“สนามกีฬา” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา  เช่น  ฟุตบอล  รักบี้  บาสเกตบอล 

มวย  หรอืกรีฑา  และมีอัฒจันทร์ที่ก่อสร้างอย่างถาวรส าหรับผูเ้ข้าชม  

“ก าแพงกันไฟ” หมายความว่า ก าแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟมีความหนาไม่

น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้  

“ทางสัญจร” หมายความว่า ทางหลวง ถนนสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล 

“ทางแยก” หมายความวา่ ทางสัญจรที่มีความกว้างของถนนตั้งแต่ ๘.๐๐ เมตรขึ้นไป และมี

ความยาวจากจุดตัดหรอืจุดบรรจบของถนนตัง้แต่ ๒๐๐.๐๐ เมตรขึน้ไป 

“ความกว้างของถนน” หมายความว่า ระยะที่วัดจากเขตทางด้านหนึ่งไปยังเขตทางด้านตรง

ข้าม  

ข้อ ๓  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ยานพาหนะทาง

บกที่ตดิตั้งถังก๊าซรถยนต์ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแห่งหนึ่ง ต้องห่างจากเขตของสถานทูต สถาน

กงสุล สถานศึกษา  สถานพยาบาล โรงมหรสพ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 

๒๐๐.๐๐ เมตร เว้นแต่สถานทูต สถานกงสุล สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงมหรสพ ศาสนสถาน  

โบราณสถาน หรือสนามกีฬา จะมีขึ้นภายหลังที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการควบคุมครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

ในกรณีที่เป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อการจ าหน่าย เขตสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกต้องอยู่ติดทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางสาธารณะซึ่งมี

ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร 

(๒) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออก  ทางเข้าและ

ทางออกส าหรับยานพาหนะต้องแยกต่างหากจากกัน  มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตรและห่างกันไม่น้อย

กว่า ๕.๐๐ เมตร ขอบทางเลี้ยวเข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่าง

ภาพประกอบที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๓) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับทางสัญจรที่เป็นทาง

คู่ตอ้งห่างจากจุดเริ่มต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง ทางระบายน้ า หรือก าแพงของทางสัญจรดังกล่าวไม่น้อย

กว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ ใ ช้บังคับแก่สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้ งอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมืองและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

(๔) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งของทางสัญจร 

ดังตอ่ไปนี ้

(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมืองและเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางหลวงซึ่งอยู่ในความ

ควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่มีรัศมีความโค้งนอ้ยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร 

(ข) นอกเขตพืน้ที่ตาม (ก) ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า    

๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 

(๕) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของทาง

สัญจรตามที่ก าหนดไว้ใน (๔) ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้องห่างจากทางแยกตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาลนคร  เขตเทศบาลเมือง  และ

เขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับ

ยานพาหนะที่เช่ือมกับทางหลวงซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมทางหลวง ต้องห่างจากจุด

เริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝัง่เดียวกันไม่นอ้ยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร 

(ข) นอกเขตพื้นที่ตาม (ก) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้อง

ห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๔ 

ท้ายกฎกระทรวงนี ้      

(๗) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทาง

สัญจรที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน ๑ ต่อ ๒๕ และต้องไม่อยู่บนทางสัญจรที่มีความลาดชันเกิน  ๑   

ต่อ  ๒๕ ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่ ๑ ต่อ ๕๐ ถึง ๑ ต่อ ๒๕ จุดเริ่มต้นของ

ทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้ง และต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งตั้งของทางสัญจร 

ดังตอ่ไปนี ้
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(ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมอืงพัทยา  เขตเทศบาล นคร เขตเทศบาลเมืองและเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งของทางสัญจรไม่น้อย

กว่า ๘๐.๐๐ เมตร 

(ข) นอกเขตพื้นที่ตาม (ก) ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า 

๑๕๐.๐๐ เมตร  

(๘) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะ ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือ

จุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน ๑ ต่อ ๕๐ ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อย

กว่า  ๕๐.๐๐  เมตร 

(๙) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่ตั้งอยู่ติดทางสัญจรที่ตัดกับทาง

รถไฟ ตอ้งห่างจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะผ่านการ

พิจารณาด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแล้ว ให้ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  

(๑๐) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องมีก าแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร

โดยรอบ  ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อย

กว่า ๑๐.๐๐ เมตร ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

พื้นที่ระหว่างเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้อง

ปรับพืน้ให้เรียบ หา้มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ในบริเวณพืน้ที่ดังกล่าว 

ถ้าก าแพงกันไฟด้านใดห่างจากผนังถังเก็บและจา่ยก๊าซเกิน ๒๐.๐๐ เมตร  จะท าประตูเหล็ก

ทึบชนิดบานเลื่อนได้ไม่เกินหนึ่งช่องเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสถานที่ของเจ้าของที่ดินเดียวกันก็ได้ แต่ประตู

ดังกล่าวต้องกว้างไม่เกิน  ๕.๐๐ เมตร  และต้องปิดประตูตลอดเวลา จะเปิดได้เมื่อมกีารเข้าออก    

(๑๑) อาคารบริการตอ้งสร้างดว้ยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีช้ันลอยและช้ันใต้ดนิ 

และสูงไม่เกินสองช้ัน 

ต้องไม่มอีาคารอื่นใดภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว นอกจากอาคารบริการและ

ห้องน้ าห้องส้วม ขอบอาคารบริการต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 

ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องห่างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ 

เมตร หอ้งน้ าหอ้งสว้มนั้นจะสร้างขึ้นนอกอาคารบริการก็ได้แต่ต้องมีระยะห่างจากขอบอาคารบริการ หรือเขต

บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร  ยกเว้นต้องหา่งจากรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  

หรอืด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร      
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ในกรณีที่มีสะพานล้างรถหรือที่ยกรถยนต์อยู่ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่ว่าจะอยู่ใน

หรือนอกอาคารบริการ ขอบสะพานล้างรถหรือที่ยกรถยนต์นั้น ต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่

น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร   

(๑๒) ในกรณีที่สถานที่ตัง้สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่น 

ผูป้ระสงค์จะประกอบกิจการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 

ข้อ ๔ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 

(๑) ต้องเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว และมีระยะหา่งตามที่ก าหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี ้ 

(๒) ต้องไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซซ้อนกัน  

(๓) ต้องห่างจากภาชนะบรรจุน้ ามันที่มจีุดวาบไฟต่ ากว่า ๖๐ องศาเซลเซียส ไม่นอ้ยกว่า  

๖.๐๐  เมตร 

(๔) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ 

เมตร ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ  และที่รั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  

๕.๐๐  เมตร  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอกมีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจาก

ภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน    

(๕) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซ   

ต้องหา่งจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่น ในรัศมีไม่นอ้ยกว่า  ๑๐.๐๐ เมตร 

(๖) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจา่ยก๊าซ   

ต้องอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่ง 

(๗) หา้มเก็บวัสดุใด ๆ  ภายในบริเวณรั้วโปร่ง 

(๘) ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งใหม้ีป้ายที่มขี้อความดังต่อไปนี ้ 

                                            “ อันตราย 

๑.  ห้ามสูบบุหรี่  

๒.  ห้ามก่อประกายไฟ  

๓.  หา้มบุคคลภายนอกเข้า  

๔.  หา้มใช้โทรศัพท์มอืถือ ” 

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้

งา่ย โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ยกว่า ๕ เซนติเมตร และต้องติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้งา่ย 
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(๙) รั้ว โปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้  ต้องจัดให้มี เสาท่อเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่นอ้ยกว่า ๑๐ เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดิน นอกแนวรั้ว  

โปร่งด้านนัน้ลึกไม่น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร  

เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และมีระยะห่างระหว่างเสา

แตล่ะต้นไมเ่กิน ๑.๒๐ เมตร 

ข้อ ๕ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ตู้

จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสายหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในสถานีบริการ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามทีร่ัฐมนตรปีระกาศก าหนด  

ข้อ ๖ การตั้งตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ต้องหา่งจากเครื่องสูบน้ ามันและถังเก็บน้ ามัน ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร   

(๒) ต้องหา่งจากตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติ และตู้จา่ยน้ ามัน ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร  

(๓) ต้องห่างจากถังเก็บและจา่ยก๊าซไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร  

(๔) ต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปโิตรเลยีมเหลว และผนังอาคารบริการไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐ เมตร  

(๕) ต้องห่างจากแนวเขตทางสัญจรไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร  

(๖) ด้านที่ยานพาหนะสามารถเข้าถึงตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้  ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร  ภายในท่อให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินลึกไม่น้อยกว่า  

๖๐ เซนติเมตร  กันตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านนั้น  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียม

เหลวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อย

กว่า ๑.๑๐ เมตร แตไ่ม่เกิน ๑.๒๐ เมตรและมีระยะหา่งระหว่างเสาแต่ละต้นไมเ่กิน ๑.๒๐  เมตร  

(๗) ที่บริเวณตู้จา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตอ้งมปี้ายที่มขี้อความ ดังต่อไปนี ้

“ หา้มบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้ม หากฝา่ฝืนมคีวามผิด” 

และอีกป้ายที่มขี้อความ ดังตอ่ไปนี ้

                                           “ อันตราย 

๑. ดับเครื่องยนตข์ณะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

๒. ห้ามสูบบุหรี่  

๓. ห้ามก่อประกายไฟ  

๔. ห้ามใชโ้ทรศัพท์มือถือ ” 
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ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้

งา่ย โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ยกว่า ๕ เซนติเมตร  และต้องติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้งา่ย 

ข้อ ๗ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซรถยนต์ ให้บรรจุได้ไม่เกินรอ้ยละ ๘๕  ของ

ความจุของถังก๊าซรถยนต์  

ข้อ ๘ หา้มบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ข้อ ๙ การบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซรถยนต์ ต้องกระท าภายในสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ต้องบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เฉพาะรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  หรือรถตาม

กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก  แล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๑๐ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซทางบกต้องบรรจุลงในถังเก็บและ

จ่ายก๊าซเท่านั้นและให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละ ๘๕ ของความจุของถังเก็บและจ่ายก๊าซ และต้องปฏิบัติ

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ก่อนต่อหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซทางบกเข้ากับท่อรับก๊าซปิโตรเลียม

เหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องต่อสายดินของถังขนส่งก๊าซทางบกนั้นให้ลงดินและให้ต่อไว้ตลอดเวลา

จนกว่าจะถอดหัวจา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นออก  

(๒) เมื่อต่อหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้ากับท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องตรวจว่าได้ต่อ

แน่นสนิทและไม่รั่ว และท่อจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซทางบก  ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ  

(๓) ตรวจลิ้นปิดเปิดที่ปลายท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและที่ปลายท่อไอก๊าซปิโตรเลียม

เหลวไหลกลับซึ่งต้องปิดทันที  เมื่อบรรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวเสร็จ  

ข้อ ๑๑ บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของ

สถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง  

ข้อ ๑๒ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตราย

จากฟ้าผ่าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหรือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม

เหลว  ยื่นหนังสอืขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ ๑๑ จากผู้ทดสอบและตรวจสอบ

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของ

สถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง 
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ข้อ ๑๓ ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ดังตอ่ไปนี ้  

(๑) ต้องติดตั้งท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิงสองหัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่ า  

๖๒.๕ มิลลิเมตร หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

ข้อต่อรับน้ าดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องมีหัวจ่าย

น้ าดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองจุด และต้องมีเครื่องสูบน้ าส าหรับสูบน้ าดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว และ

ต้องมีสายสูบที่มคีวามยาวไม่น้อยกว่าความยาวของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม

เหลวเก็บไว้ ณ ที่ที่จะน ามาใช้ได้งา่ย 

ในกรณีที่ไม่มีน้ าประปาหรอืไม่ใช้น้ าประปา ต้องต่อท่อส าหรับสูบน้ าจากแหล่งน้ า หรือที่เก็บ

น้ าซึ่งมีน้ าอยู่ตลอดเวลา และแหล่งน้ า หรือที่เก็บน้ านั้นต้องมีปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร   

หรอื  ๖๐๐ ลิตรตอ่พืน้ที่ ๑ ตารางเมตร ของพื้นที่ด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เศษของ 

๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร ท่อเครื่องสูบน้ า และสายสูบต้องมลีักษณะตามวรรคหนึ่ง 

(๒) ต้องติดตัง้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ หรือน้ ายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น

ที่มใิช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไมน่้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไม่

น้อยกว่า 10BC ตามมาตรฐาน NFPA 58 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ต้องติดตัง้ไว้ในที่ที่สามารถน าออกมาใช้ได้งา่ยและต้องอยู่ใกล้จุดที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ตาม

ต าแหน่งที่ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซประตูละสองเครื่อง และที่ตู้จ่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวอีกตู้ละหนึ่งเครื่อง 

(๓) เครื่องดับเพลิงตาม (๒) ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และผู้ประกอบกิจการต้อง

ตรวจสอบและบ ารุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรอืแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง 

(๔) ภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้มปี้ายที่มขี้อความดังตอ่ไปนี้  

                                    “ วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัว 

๑. หยุดเดินเครื่องสูบน้ ามันเชื้อเพลิงและดับเครื่องยนต์ทุกชนิดทันที  

๒. ปิดลิน้ทุกตัวทันที  

๓. ดับเปลวไฟและตัดวงจรไฟฟ้าภายในบริเวณทั้งหมด  

๔. ไม่กระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรอืประกายไฟ 

๕. ปิดทางเข้าสถานีบริการ และห้ามยานพาหนะและบุคคลใดๆเข้ามาในเขตสถานีบริการ  

๖. น าเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพรอ้ม   

 

 



                                                                       ๙ 
 

 

๗. แจ้งหนว่ยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว  

๘. หยุดการบริการจนกว่าจะระงับการรั่วของก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ และได้

ตรวจสอบแล้วว่าปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในอากาศมีไม่พอที่จะติดไฟ  

๙. หา้มใช้โทรศัพท์มอืถือ ” 

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้

งา่ย โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ยกว่า ๕ เซนติเมตร และต้องติดตัง้ป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้งา่ย  

ข้อ ๑๔ ห้ามกระท าการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในสถานีบริการก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๑๕ ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียม

เหลวรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซและบริเวณตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว อย่างน้อยบริเวณละหนึ่ง

เครื่อง  

ข้อ ๑๖ เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตาม ข้อ ๑๕ ต้องเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง และต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียง

ดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพที่ใชง้านได้และเปิดใชง้านตลอดเวลา  

ข้อ ๑๗ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องใช้พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

น้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎกระทรวงว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ข้อ ๑๘ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้ว ก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ข้อ ๓(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) 

ข้อ ๔(๕) และข้อ ๖(๒)(๕) 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ นับแต่วันที่กฎกระทรวงนีม้ีผลใช้บังคับ เว้นแต่การติดตั้งป้ายข้อความและ

เครื่องดับเพลิงตาม ข้อ ๔ (๘) ข้อ ๖(๗) และ๑๓ (๒)(๔) ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ

แตว่ันที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไว้แล้ว ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ และยังคงมีผลบังคับตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาต ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่ข้อ ๓(๑)

(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) ข้อ ๔(๕) และข้อ ๖(๒)(๕)   

 

 



                                                                       ๑๐ 
 

 

ข้อ ๑๙  การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการหรือได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ก่อน

วันที่กฎกระทรวงนีม้ีผลใช้บังคับ ให้สามารถด าเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี ้

(๑) การแก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงแนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(๒) การแก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(๓) การแก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงอาคารบริการ 

(๔) การแก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 

(๕) การแก้ไข ปรับปรุง หรอืเปลี่ยนแปลงตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี ้ 

และให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐) ข้อ ๔(๕) และข้อ ๖(๒)(๕) 

ทั้งนีภ้ายใต้เงื่อนไข 

(ก) หากเป็นกรณีการขยายแนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม (๑) ให้สามารถ

ด าเนนิการได้ แตต่้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๓ (๑)  

(ข) หากเป็นกรณีเพิ่มตูจ้่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตาม (๕) ต้องให้ตู้จา่ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หา่งจากแนวเขตทางสัญจรไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร  

ข้อ ๒๐ เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับ

อนุญาตไว้แลว้ ก่อนกฎกระทรวงนี้ใชบ้ังคับ ให้ถือเป็นเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงนี้  

 

                      

                                                ให้ไว้ ณ วันที่                                         พ.ศ. 

                                                                  

 

                                                                       (                                                  ) 

                                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

 

 

 

 

 

 



                                                                       ๑๑ 
 

 

ตาราง  

ก าหนดระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน 

 

ความจุถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 (ลิตร) 

ระยะต่ าสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 

๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๕.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ ก = ระยะหา่งระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับอาคารบริการหรอืเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

              ข = ระยะหา่งระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซด้วยกัน 

              ค = ระยะหา่งระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับรั้วโปร่ง 

              ง = ระยะหา่งระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับเครื่องสูบน้ ามัน 

              จ = ระยะหา่งระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซกับถังเก็บน้ ามันที่ฝังไว้ในดิน 

             ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีต

เสริมเหล็กที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ซึ่งมีการป้องกันน้ ารั่วซึมผ่านได้ และกลบ

ด้วยทรายน้ าจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท  มีความหนาของวัสดุที่กลบถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร โดยรอบ  มีฝา

คอนกรีตเสริมเหล็กปิดที่ส่วนบนของบ่อและบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและต าแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซ

แสดงไว้ บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและ

น้ าหนักต่างๆ ที่มากระท าต่อบ่อได้โดยปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             .                    .                    .       

                                                                                                         
                                                                                                        .       

                  .           
     
    
    
 . 
   
  
 

                                   

  
   
  
  
   
   
  
   
  
   
   
   
  
  

                                   

                                

           
              

  
    
  
   

  
. 
  
  
  

           
              

  
    
  
   

  
. 
  
  
  

             .                    .       

  
    
  
   

  
. 
  
  
  

  
    

  
   

  
. 
  
  
  

             

                

              .       
  
   
  
   
  
   
  
   
   
   
  
  

              .       

  
    

  
   

  
 .
  

   
  

  
    

  
   

  
 .
  

   
  

                              

                              



                                                                       ๑๓ 
 

                                                                                                                              

                             

                

              .       

                  -   

                                  

 



                                                                       ๑๔ 
 

                                                                                                  

                             

                

              .       

                  -   

                       

 

 

 - ( )                       
                                                                                                  
                                                       .       

 - ( )                       
                                                                                                   
                                                     ,   .       

 



                                                                       ๑๕ 
 

                                                                                                

                             

                   -   

   ( )                                                                                          
                                                               .       

                  .       

  
  
   
   
  
    

  
. 
  
  
  

    ( )                                                                                           
                                                               .       

 

                  .       

  
  
   
   
  
    

  
. 
  
  
  

                

  
  
  
  
   
  
  
 

  
  
  
  
   
  
  
 

  
  
  
  
   
  
  
 

 


