
 

 

 
 

(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย 
พ.ศ. .... 

   
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ร้านจ าหน่าย” หมายความว่า สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่ายตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “กระป๋องก๊าซ” หมายความว่า กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “ถังก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “สถานีบริการน้ ามัน” หมายความว่า สถานีบริการน้ ามันตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หมายความว่า สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ” หมายความว่า สถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “อาคารเอกเทศ” หมายความว่า อาคารที่ผู้เป็นเจ้าของอาคารนั้นเป็นผู้ใช้ประโยชน์เพียงผู้เดียว และมี
ระยะห่างจากอาคารอ่ืน ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ฉบับเสนอที่ประชุม 
รับฟังความคืดเห็น 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 



 

 

 

-๒- 

   
 
 ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุง
ต้ม ให้คิดค านวณปริมาณ ๑ ลิตร เท่ากับจ านวน ๐.๕ กิโลกรัม 
 
 ข้อ ๔ ร้านจ าหน่ายต้องจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มที่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด  
 

หมวด ๒ 
ที่ตั้ง ลักษณะ และแผนผัง 

   
 
 ข้อ ๕ ร้านจ าหน่ายที่จ าหน่ายถังก๊าซหุงต้มต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ตั้งอยู่ในอาคารเอกเทศ  
 (๒) ห้ามตั้งอยู่ภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 (๓) ตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 
 ข้อ ๖ บริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มของร้านจ าหน่าย ต้องมีที่ตั้งโดยเฉพาะและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องอยู่ที่ชั้นระดับพ้ืนดินของอาคาร 
 (๒) ผนังและฝ้าเพดานต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  
 (๓) พ้ืนต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบ และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุชนิดที่ไมท่ าให้เกิดประกายไฟ 
 (๔) ต้องจัดให้มีทางเดินเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 
 
 ข้อ ๗ ร้านจ าหน่ายที่อยู่ในเขตสถานีบริการน้ ามันหรือเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องตั้งอยู่ภายใน
อาคารบริการหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก 
 ในกรณีที่ตั้งอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ต้องแสดงขอบเขตของบริเวณที่ตั้งถังก๊าซหุงต้มซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๕ ตารางเมตร ไว้ชัดเจน โดยมี
รั้วโปร่งที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกและแข็งแรงเพียงพอ ท าด้วยวัสดุทนไฟล้อมรอบทุกด้าน จัดให้มีประตู
รั้วโปร่งที่เปิดออกสู่ภายนอกที่สามารถล าเลียงถังก๊าซหุงต้มผ่านได้สะดวก และปิดไว้ตลอดเวลา  
 (๒) บริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มด้านที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้มีราวเหล็ก (Guard Rail) 
หรือเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นใน
ดินนอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า ๕๐ 
เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน 
๑.๒๐ เมตร เพื่อกันรถชนด้านนั้น 
 
 ข้อ ๘ ร้านจ าหน่ายที่ จ าหน่ายกระป๋องก๊าซเพียงอย่างเดียว ต้องตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 
 ข้อ ๙ แผนผังและรูปแบบของร้านจ าหน่าย ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 



 

 

 

-๓- 

 (๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยรอบ ภายในระยะไม่น้อยกว่า 
๕๐.๐๐ เมตร  
 (๒) แผนผังแสดงต าแหน่งบริเวณที่ตั้งถังก๊าซหุงต้ม อุปกรณ์ดับเพลิง และแผนผังระบบไฟฟ้า 
 

หมวด ๓ 
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

   
 

ข้อ ๑๐ การเก็บถังก๊าซหุงต้มในบริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบน 
 (๒) ตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
เมตร เว้นแต่จะมีผนังที่ท าด้วยวัสดุทนไฟมาก้ัน 
 (๓) ตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ห่างจากเชิงบันไดหรือประตูภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 
๑.๐๐ เมตร 
 (๔) ตั้งถังก๊าซหุงต้มเป็นแถวเรียงชิดกันได้ไม่เกินสามแถว และสูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร 
 (๕) การตั้งถังก๊าซหุงต้มต้องมีปริมาณไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่
น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร 
 
 ข้อ ๑๑ ร้านจ าหน่ายต้องมีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ร้านจ าหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนไม่เกิน ๖.๐๐ เมตร ให้มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ได้ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตรต่อหนึ่งร้านจ าหน่าย 

(๒) ร้านจ าหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนเกิน ๖.๐๐ เมตรขึ้นไป ให้มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียม
เหลวได้ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ลิตรต่อหนึ่งร้านจ าหน่าย 
 
 ข้อ ๑๒ ร้านจ าหน่าย ลักษณะที่สอง ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและ
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

หมวด ๔ 
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

   
 
 ข้อ ๑๓ บริเวณอันตรายของร้านจ าหน่าย ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง  
 
 ข้อ ๑๔ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการหรือผู้ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 
๑๓ จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง  
 



 

 

 

-๔- 

 ข้อ ๑๕ ร้านจ าหน่ายต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ ายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง
ชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องดับเพลิง
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่สามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประตูทางเข้าออกของบริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มอย่างน้อย ๑ เครื่อง  
 (๒) บริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มและหรือกระป๋องก๊าซอย่างน้อย ๑ เครื่องต่อปริมาณการเก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทุกๆ ๑,๒๐๐ ลิตร เศษของ ๑,๒๐๐ ลิตรให้คิดเป็น ๑,๒๐๐ ลิตร 
 
 ข้อ ๑๖ ร้านจ าหน่าย ลักษณะที่สอง ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว บริเวณกลุ่มถังก๊าซหุงต้ม
หรือกระป๋องก๊าซอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เครื่อง และต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา 
 เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
 ข้อ ๑๗ ร้านจ าหน่ายที่ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
 ร้านจ าหน่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๕ และด าเนินการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนิน
กิจการต่อไปได้ แต่ท้ังนี้ให้เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตร และเมื่อพ้นวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๐ จะเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ปริมาณไม่เกิน ๑,๒๐๐ ลิตร และเมื่อพ้นวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
จะเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ปริมาณไม่เกิน ๑๒๐ ลิตร 
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       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 


