
 

 

ขอเชิญประชุมรับฟ�งความคิดเหน็ (Focus Group)  

“ร$างกฎกระทรวงการขนส$งก)าซป+โตรเลียมเหลว 

โดยถังขนส$งก)าซป+โตรเลียมเหลว  

พ.ศ. ...”  

วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ หBองประชุม ๙ ช้ัน ๑๕ ศูนยFเอนเนอรFย่ีคอมเพล็กซF อาคารบี  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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กําหนดการ 

การประชุมรับฟ�งความคิดเห็น (FOCUS GROUP) 

ร$างกฎกระทรวงการขนส$งก)าซป+โตรเลียมเหลว 

โดยถังขนส$งก)าซป+โตรเลยีมเหลว พ.ศ. ... 

วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ หBองประชุม ๙ ช้ัน ๑๕ ศูนยFเอนเนอรFย่ีคอมเพล็กซF อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา เน้ือหา วิทยากร 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน คณะผู�จัดฯ 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น. พิธีเป"ดประชุมรับฟ(งความคิดเห็นฯ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ผอ.สธก. 

๐๙.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น. อภิปราย – และตอบข�อซักถาม 
ร7างกฎกระทรวงการขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว

โดยถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว พ.ศ. ... 

คณะทํางานย7อยยกร7างกฎหมายฯ 

๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว7าง - 

๑๐.๔๕ น. – ๑๑.๔๕ น. อภิปราย – และตอบข�อซักถาม 
ร7างกฎกระทรวงการขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว

โดยถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว พ.ศ. ... 

คณะทํางานย7อยยกร7างกฎหมายฯ 

๑๑.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. สรุปผล / ป"ดการประชุม คณะผู�เข�าร7วมสัมมนา 

 

 

สํานักความปลอดภัยธุรกจิก)าซป+โตรเลียมเหลว   ผูBจัด 
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แบบตอบรับเขBาร$วมการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น 

ร$างกฎกระทรวงการขนส$งก)าซป+โตรเลียมเหลว 

โดยถังขนส$งก)าซป+โตรเลยีมเหลว พ.ศ. ... 

วันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ หBองประชุมหBอง ๙ ช้ัน ๑๕ ศูนยFเอนเนอย่ีคอมเพล็กซF อาคารบี 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

(โปรดกรอกรายละเอียดดBวยตัวบรรจงใหBชัดเจน) 

********************************************************************************** 

ช่ือสถานประกอบการ           
เลขท่ี   ถนน    อําเภอ/เขต     
ตําบล/แขวง      จังหวัด      
ขอส$งรายช่ือผูBเขBาร$วมประชุมรับฟ�งความคิดเห็น ดังนี้ 

๑. นาย/นาง/นางสาว     สกุล      

โทรศัพทF      โทรสาร      

โทรศัพทFมือถือ      E–mail:      

๒. นาย/นาง/นางสาว     สกุล      

โทรศัพทF      โทรสาร      

โทรศัพทFมือถือ      E–mail:      
 
 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานท่ีจัดการประชุมค$อนขBางจํากัด ผูBท่ีสนใจตBองการเขBาร$วมประชุม โปรดแจBงการ
สํารองท่ีนั่งล$วงหนBา โดยส$งแบบตอบรับมายังกรมธุรกิจพลังงาน หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๐๐ หรือ
แจBงมายังคุณปฐมพงศFฯ โทร ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๑๒ ภายในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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(ร7าง) 
กฎกระทรวง 

การขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
พ.ศ. .... 

   
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห7งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) (๗) และวรรคสาม แห7งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปIนกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห7งกฎหมาย รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว� ดังต7อไปนี้ 
 
  ข�อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต7วันประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา เปIนต�นไป 
 
  ข�อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ก9าซป"โตรเลียมเหลว” หมายความว7า ก9าซป"โตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว7าด�วยการ
กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ�ง การอนุญาต และอัตราค7าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  “ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว” หมายความว7า ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวง
ว7าด�วยการกําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ�ง การอนุญาต และอัตราค7าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  “รถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว” หมายความว7า รถท่ีมีถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวติดตรึง   
อยู7อย7างถาวรกับโครงรถ ซ่ึงเปIนรถท่ีจดทะเบียนให�เปIนรถบรรทุกวัสดุอันตรายหรือรถก่ึงพ7วงบรรทุกวัสดุ
อันตรายตามกฎหมายว7าด�วยการขนส7งทางบก 
  “รถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว” หมายความว7า รถไฟท่ีมีถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวติด
ตรึงอยู7อย7างถาวรกับแคร7รถไฟ 
 

หมวด ๑ 
ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว และอุปกรณO 

   
 

  ข�อ ๓ การออกแบบ การสร�าง การทดสอบและตรวจสอบถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว      
ให�เปIนไปตามกฎกระทรวงว7าด�วยภาชนะบรรจุก9าซป"โตรเลียมเหลว 
 

ฉบับเสนอ FOCUS GROUP 

วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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  ข�อ ๔ ผู�ท่ีประสงคOจะประกอบกิจการควบคุมถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องมีแบบแสดง
รายละเอียดและรายการคํานวณอย7างน�อย ดังต7อไปนี้ 
  (๑) แบบถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว แสดงรูปด�านหน�า รูปด�านหลัง รูปด�านบน รูปด�านข�าง 
รูปตัด และแบบแสดงการประกอบถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOท่ีติดต้ังอยู7กับถังขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลว  
  (๒) แบบแสดงรายละเอียดการติดต้ังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
  (๓) แบบแสดงรายละเอียดการติดต้ังระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณO 
  (๔) แบบแสดงรายละเอียดการติดต้ังอุปกรณOปYองกัน (guard) และกันชน 
  (๕) รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
  ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวของรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวให�ได�รับยกเว�นไม7ต�องมีแบบ
แสดงรายละเอียดตาม (๔) 
  ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีได�รับความเห็นชอบแบบแสดงรายละเอียดและรายการคํานวณ
จากกรมธุรกิจพลังงานแล�ว ให�ได�รับยกเว�นไม7ต�องมีแบบแสดงรายละเอียดและรายการคํานวณตามวรรคหนึ่ง 
 
  ข�อ ๕ ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว และอุปกรณOต�องปฏิบัติ ดังต7อไปนี้ 
  (๑) ต�องใช�ท7อเหล็กกล�าชนิดท่ีใช�กับก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยเฉพาะและไม7มีตะเข็บ เช7น ท7อ
ตามมาตรฐาน API 5L หรือเทียบเท7า 
  (๒) ท7ออ7อนในระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวให�ใช�ได�เฉพาะช7วงท่ีจําเปIนท่ีต�องให�ระบบท7อก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวมีการขยับตัวได� และท7ออ7อนต�องเปIนชนิดท่ีใช�กับก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ 
  (๓) การต7อท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องกระทําโดยวิธีเชื่อม และหากต�องต7อท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว
ชนิดหน�าแปลน ต�องจัดให�มีสื่อไฟฟYาท่ีรอยต7อดังกล7าว เพ่ือให�กระแสไฟฟYาไหลผ7านได�ตลอด ในการต7อท7อก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวด�วยเกลียวให�ใช�สําหรับท7อท่ีมีเส�นผ7านศูนยOกลางไม7เกิน ๕ เซนติเมตร และข�อต7อท่ีใช�ต�องเปIน
ชนิดท่ีใช�กับก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ 
  (๔) ท7อรับและจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีน้ําก9าซป"โตรเลียมเหลวไหลผ7านและอยู7ระหว7างลิ้น
ป"ดเป"ดสองตัว ต�องติดต้ังกลอุปกรณOนิรภัยแบบระบายไว�ในทิศทางต้ังฉากกับแนวท7อท่ีอยู7ระหว7างลิ้นป"ดเป"ดนั้น 
  (๕) ต�องติดต้ังลิ้นควบคุมการไหลท่ีท7อจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลวตามขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดท7อ 
  (๖) ต�องใช�เครื่องสูบก9าซป"โตรเลียมเหลวชนิดท่ีใช�กับก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ และเปIน
ชนิดท่ีมีหรือสามารถประกอบกลอุปกรณOควบคุมความดันในท7อจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลวไม7ให�เกินความดันสูงสุด
ท่ีได�ออกแบบได� 
  (๗) ห�ามติดต้ังเครื่องสูบก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ประเภทรถก่ึงพ7วง 
  (๘) เม่ือติดต้ังระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวแล�วเสร็จ ก7อนเริ่มบรรจุก9าซป"โตรเลียมเหลวลงใน
ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องทดสอบระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวท้ังหมดด�วยความดันไม7น�อยกว7าหนึ่ง
เท7าครึ่งของความดันใช�งาน โดยรักษาความดันท่ีใช�ทดสอบให�คงท่ีไม7น�อยกว7าสามสิบนาทีจนเปIนท่ีแน7นอนว7า
ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวไม7รั่วจึงจะทําการบรรจุก9าซป"โตรเลียมเหลวได� 
 
  ข�อ ๖ การบรรจุก9าซป"โตรเลียมเหลวเพ่ือขนส7งให�บรรจุได�ไม7เกินร�อยละ ๘๕ ของความจุของ
ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
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  ข�อ ๗ ก7อนทําการรับหรือจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องปYองกันไม7ให�รถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
หรือรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวเคลื่อนท่ี เช7น ดึงห�ามล�อมือ หรือใช�ลิ่มขัดล�อรถ 
  ข�อ ๘ ขณะท่ีมีการรับหรือจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว ห�ามกระทําการใด ๆ ท่ีอาจทําให�เกิดเปลวไฟ
หรือประกายไฟในบริเวณท่ีมีการรับหรือจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว 
 
  ข�อ ๙ หัวท7อรับก9าซป"โตรเลียมเหลว หัวท7อจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว และหัวท7อไอก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวของถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องเปIนชนิดท่ีใช�กับก9าซป"โตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ และต�อง
เปIนชนิดข�อต7อ (coupling) ท่ีมีระบบล็อกหัวสวมกันหลุด (safe locking) หรือเปIนชนิดเกลียวตามมาตรฐาน 
Acme (American Standard Acme threads) 
 

หมวด ๒ 
การติดต้ังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 

   
 

  ข�อ ๑๐ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว อุปกรณO และโครงสร�าง 
ท่ียึดกับรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องได�รับการออกแบบให�มีความม่ันคงแข็งแรง 
 
  ข�อ ๑๑ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOยึดถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถขนส7ง
ก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องสามารถรับแรงท่ีเกิดข้ึนจากน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและน้ําหนักบรรทุก
สูงสุด ดังต7อไปนี้ 
  (๑) สองเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางการ
เคลื่อนท่ี 
  (๒) หนึ่งเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทาง    
ต้ังฉากกับทิศทางการเคลื่อนท่ี 
  (๓) หนึ่งเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทาง
แนวด่ิงข้ึน 
  (๔) สองเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทาง
แนวด่ิงลง 
 
  ข�อ ๑๒ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังไว�บนรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องทาด�วย  
สีขาวและต�องมีข�อความแสดงเครื่องหมายการค�าและหมายเลขโทรศัพทOของผู�ค�าน้ํามัน เลขท่ีใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมจากกรมธุรกิจพลังงาน และวันเดือนปrท่ีได�รับใบอนุญาตไว�ท่ีด�านข�างของตัวถังขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวท้ังสองด�านด�วยตัวอักษรสีแดงมีขนาดท่ีมองเห็นได�ชัดเจนและอ7านได�ง7าย สําหรับเครื่องหมาย
การค�าของผู�ค�าน้ํามันต�องมีความสูงไม7น�อยกว7า ๓๐ เซนติเมตร ท้ังนี้ ชื่อและหมายเลขโทรศัพทOของผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ให�แสดงข�อความไว�ท่ีด�านนอกของประตูท้ังสองด�านและท�ายรถขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลว 



 

 

 
-๗- 

 

 
  ข�อ ๑๓ ห�ามติดต้ังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถพ7วงตามกฎหมายว7าด�วยการขนส7งทางบก 
  สําหรับรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวแบบรถก่ึงพ7วงซ่ึงถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวมีน้ําก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวอยู7ด�วย รถท่ีลากจูงจะต�องประกอบติดกับรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวตลอดเวลา 
 
  ข�อ ๑๔ ส7วนประกอบของถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOของถังขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลว ต�องสูงจากระดับพ้ืนดินไม7น�อยกว7า ๓๐๐ มิลลิเมตร 
 
  ข�อ ๑๕ ต�องมีกล7องโลหะท่ีมีความแข็งแรงยึดแน7นติดกับรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว        
ในตําแหน7งท่ีปลอดภัย เพ่ือปYองกันหัวท7อรับก9าซป"โตรเลียมเหลว หัวท7อจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว และหัวท7อไอ
ก9าซป"โตรเลียมเหลว 
  สําหรับแบตเตอรี่ของรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวจะต�องติดต้ังไว�ในด�านตรงข�ามกับด�านท่ีมี
กล7องโลหะตามวรรคหนึ่ง และแบตเตอรี่ต�องอยู7ในกล7องท่ีป"ดมิดชิดหรือมีฝาป"ด 
 
  ข�อ ๑๖ ต�องมีแผงเหล็กท่ีมีความแข็งแรงยึดแน7นติดกับด�านข�างของรถขนส7งก9าซป"โตรเลียม
เหลวท้ังสองข�างเพ่ือปYองกันอุบัติเหตุ ขอบล7างของแผงเหล็กต�องอยู7สูงกว7าระดับพ้ืนดินไม7เกิน ๔๕๐ มิลลิเมตร 
และต�องไม7อยู7สูงกว7าอุปกรณO ขอบบนของแผงเหล็กต�องอยู7สูงกว7าระดับพ้ืนดินไม7น�อยกว7า ๖๕๐ มิลลิเมตรและ
อยู7ระหว7างช7องเพลาล�อท่ีประชิดกันซ่ึงรองรับตัวถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ท้ังนี้ ต�องห7างจากขอบยางไม7เกิน
ข�างละ ๔๐๐ มิลลิเมตร สําหรับกล7องโลหะตามข�อ ๑๕ วรรคหนึ่งให�ถือว7าเปIนส7วนหนึ่งของแผงเหล็ก 

 
  ข�อ ๑๗ ต�องติดต้ังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�งหรือน้ํายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิด
อ่ืนท่ีมิใช7เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก9าซ ซ่ึงสามารถใช�ดับเพลิงอันเกิดจากก9าซป"โตรเลียมเหลวหรือน้ํามันเชื้อเพลิง
ได� มีขนาดบรรจุผงหรือน้ํายาหรือสารอย7างอ่ืนไม7น�อยกว7า ๙ กิโลกรัมต7อเครื่อง จํานวนอย7างน�อย ๒ เครื่องต7อ
รถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ๑ คัน เครื่องดับเพลิงดังกล7าวต�องอยู7ในสภาพพร�อมท่ีจะใช�งานได�ทุกขณะ และอยู7
ในตําแหน7งท่ีสามารถนํามาใช�ได�สะดวก 
 
  ข�อ ๑๘ ห�ามติดต้ังหัวท7อรับก9าซป"โตรเลียมเหลว หัวท7อจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว และหัวท7อ 
ไอก9าซป"โตรเลียมเหลวในตําแหน7งท่ีมีระดับตํ่ากว7าจุดศูนยOกลางของเพลาล�อ 
 
  ข�อ ๑๙ ระยะห7างตามแนวราบระหว7างผนังด�านหลังห�องคนขับกับผนังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียม
เหลวส7วนท่ีใกล�ท่ีสุดต�องไม7น�อยกว7า ๗๕ มิลลิเมตร  
 
  ข�อ ๒๐ รถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องติดต้ังกันชนด�านท�ายรถท่ีทนต7อแรงกระแทกอย7าง
เพียงพอตลอดแนวความกว�างของถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว โดยมีระยะห7างระหว7างผนังด�านหลังของถัง
ขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOกับผิวด�านในของกันชนอย7างน�อย ๑๐๐ มิลลิเมตร  
 



 

 

 
-๘- 

 

  ข�อ ๒๑ เส�นผ7านศูนยOกลางภายนอกของถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องไม7ยาวกว7าความยาว
ของกันชนท�าย 
 
  ข�อ ๒๒ ช7องว7างระหว7างผนังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOประกอบถังกับท7อไอเสีย
ต�องไม7น�อยกว7า ๗๕ มิลลิเมตร 
 
  ข�อ ๒๓ การติดต้ังอุปกรณOนิรภัยแบบระบายบนถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังบนรถ
ขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องปฏิบัติ ดังต7อไปนี้ 
  (๑) ทิศทางท่ีก9าซป"โตรเลียมเหลวระบายออกต�องอยู7ในแนวด่ิง 
  (๒) กลอุปกรณOนิรภัยแบบระบายต�องติดต้ังไม7ให�มีส7วนหนึ่งส7วนใดโผล7พ�นเหนือผิวถังขนส7ง
ก9าซป"โตรเลียมเหลว หรือถ�ามีส7วนหนึ่งส7วนใดโผล7พ�นเหนือผิวถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องมีโกร7งกําบัง 
 
  ข�อ ๒๔ การติดต้ังลิ้นป"ดเป"ดท่ีควบคุมได�ในระยะไกลสําหรับรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวให�มี
ท่ีป"ดลิ้นควบคุมได�ในระยะไกลไว�อย7างน�อย ๒ จุด โดยให�มีจุดหนึ่งอยู7ท่ีท�ายรถและอีกจุดหนึ่งอยู7ภายในกล7อง
โลหะตามข�อ ๑๕ วรรคหนึ่ง และให�ส7วนท่ีทําหน�าท่ีป"ดลิ้นป"ดเป"ดสามารถทํางานได�ทันทีเม่ือป"ดฝากล7องโลหะ 
และกรณีท่ีลิ้นป"ดเป"ดท่ีควบคุมได�ในระยะไกลเปIนแบบสายดึงจะต�องมีส7วนโลหะท่ีหลอมละลายตํ่า (fuse 
metal) ด�วย 
 
  ข�อ ๒๕ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมต�องเปIนตัวแทนค�าต7างจําหน7ายก9าซของผู�ค�า
น้ํามันตามมาตรา ๗ แห7งกฎหมายว7าด�วยการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง และต�องจัดให�มีพนักงานขับรถขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวท่ีเปIนผู�ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎกระทรวงว7าด�วยผู�ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
หมวด ๓ 

การติดต้ังถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว 
   

 
  ข�อ ๒๖ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว อุปกรณO และโครงสร�าง 
ท่ียึดกับรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องได�รับการออกแบบให�มีความม่ันคงแข็งแรง  
 
  ข�อ ๒๗ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและอุปกรณOยึดถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวบนรถไฟ
ขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องสามารถรับแรงท่ีเกิดข้ึนจากน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวและน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุด ดังต7อไปนี้ 
  (๑) สองเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางการ
เคลื่อนท่ี 
  (๒) หนึ่งเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางต้ัง
ฉากกับทิศทางการเคลื่อนท่ี 



 

 

 
-๙- 

 

  (๓) หนึ่งเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทาง
แนวด่ิงข้ึน 
  (๔) สองเท7าของน้ําหนักถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทาง
แนวด่ิงลง 
 
  ข�อ ๒๘ ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังไว�บนรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ต�องทา
ด�วยสีขาวและต�องมีข�อความแสดงเครื่องหมายการค�าและหมายเลขโทรศัพทOของผู�ค�าน้ํามัน เลขท่ีใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมจากกรมธุรกิจพลังงาน และวันเดือนปrท่ีได�รับใบอนุญาตไว�ท่ีด�านข�างของตัวถังขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลวท้ังสองด�านด�วยตัวอักษรสีแดงมีขนาดท่ีมองเห็นได�ชัดเจนและอ7านได�ง7าย สําหรับเครื่องหมาย
การค�าของผู�ค�าน้ํามันต�องมีความสูงไม7น�อยกว7า ๓๐ เซนติเมตร  
 
  ข�อ ๒๙ การติดต้ังกลอุปกรณOนิรภัยแบบระบายบนถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังบน
รถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องปฏิบัติ ดังต7อไปนี้ 
  (๑) ทิศทางท่ีก9าซป"โตรเลียมเหลวระบายออกต�องอยู7ในแนวด่ิง 
  (๒) กลอุปกรณOนิรภัยแบบระบายต�องติดต้ังไม7ให�มีส7วนหนึ่งส7วนใดโผล7พ�นเหนือผิวถังขนส7ง
ก9าซป"โตรเลียมเหลว หรือถ�ามีส7วนหนึ่งส7วนใดโผล7พ�นเหนือผิวถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องมีโกร7งกําบัง 
 
  ข�อ ๓๐ ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องไม7มีส7วนหนึ่งส7วนใดโผล7พ�นเหนือผิวถังขนส7งก9าซ
ป"โตรเลียมเหลว ยกเว�นระบบท7อท่ีไม7เก่ียวกับการรับและจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลว เช7น ระบบท7อไฮดรอลิคท่ีใช�
ป"ดและเป"ดลิ้นท7อก9าซป"โตรเลียมเหลวต7าง ๆ 
 
  ข�อ ๓๑ การทํางานของระบบป"ดและเป"ดชุดรับและจ7ายก9าซป"โตรเลียมเหลวต�องมีระบบกลไก
ท่ีป"ดและเป"ดได�ด�วยมือ (manual control) 
 

หมวด ๔ 
การกู�ภัยและชุดปฏิบัติการกู�ภัย 

   
 

  ข�อ ๓๒ เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีทําให�ถังขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ระบบท7อก9าซป"โตรเลียมเหลว
และอุปกรณOชํารุดเสียหาย หรือเกิดก9าซป"โตรเลียมเหลวรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม� ผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการควบคุมต�องแจ�งการเกิดอุบัติเหตุต7ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู�ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย
โดยพลัน และต�องรายงานถึงสาเหตุ วิธีการระงับเหตุ ความเสียหาย จํานวนผู�บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมท้ังการ
แก�ไขฟuvนฟู เปIนลายลักษณOอักษรภายใน ๓ วันนับจากวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุให�เปIนไป
ตามแบบท�ายกฎกระทรวงนี้ 
 
  ข�อ ๓๓ ในการกู�ภัยรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว หรือรถไฟขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลว ท่ี
ประสบอุบัติเหตุ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมต�องดําเนินการโดยเร็ว  



 

 

 
-๑๐- 

 

  หากไม7สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได� ผู�ท่ีให�การช7วยเหลือสามารถดําเนินการได�ทันที 
โดยไม7ต�องรอคํายืนยันหรือการขอความช7วยเหลือจากผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม โดยค7าใช�จ7ายหรือ
ค7าดําเนินการใด ๆ อันเกิดจากการกู�ภัยในอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมต�องเปIน
ผู�รับผิดชอบ 

 
  ข�อ ๓๔ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมท่ีรับขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวให�กับผู�ค�า
น้ํามันตามมาตรา ๗ แห7งกฎหมายว7าด�วยการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง ต�องจัดให�มีชุดปฏิบัติการกู�ภัยท่ีสามารถเรียกให�
มาปฏิบัติการได�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย7างน�อย ๑ ชุด และถ�ามีรถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวของผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมข�างต�นรวมกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมอ่ืน ซ่ึงเปIนตัวแทนค�าต7างจําหน7าย
ก9าซท่ีผู�ค�าน้ํามันตามมาตรา ๗ แห7งกฎหมายว7าด�วยการค�าน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นออกให� จํานวนเกิน ๓๐ คัน ให�
เพ่ิมชุดปฏิบัติการกู�ภัย อีกอย7างน�อย ๑ ชุด 
  ชุดปฏิบัติการกู�ภัยตามวรรคหนึ่ง ต�องมีเครื่องมือปฏิบัติการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
และต�องต้ังในพ้ืนท่ีท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานให�ความเห็นชอบ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  ข�อ ๓๕ รถขนส7งก9าซป"โตรเลียมเหลวท่ีมีอยู7ก7อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช�บังคับ ต�องปฏิบัติให�
ถูกต�องตามกฎกระทรวงนี้ เว�นแต7ข�อ ๕ (๗) ข�อ ๑๒ ข�อ ๑๗ และ ข�อ ๒๐ ต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตาม
กฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งปrนับแต7วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช�บังคับ สําหรับข�อ ๓๔ ต�องปฏิบัติให�ถูกต�องตาม
กฎกระทรวงนี้ ภายในสามปrนับแต7วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช�บังคับ 

 
      ให�ไว� ณ วันท่ี                                  

 
       รัฐมนตรีว7าการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๑๑- 

 

รายงานการเกิดอุบัติเหตุถังขนส$งก)าซป+โตรเลยีมเหลว 

        

 

ข�อ
มูล

  
 

๑. ผู�รับใบอนุญาตประกอบ 
    กิจการควบคุม  
 

๒. ฝ�าย/แผนก  
 

๓. สถานท่ีเกิดเหตุ  
 
๔. ท�องท่ีสถานีตํารวจ 
 

๕. วันท่ีเกิดเหต ุ
 
๖. เวลา  
 

๗. วันท่ีรายงานการเกิดอุบัติเหต ุ
  
๘. เวลา   
 

๙. ช่ือพนักงานขับรถ 
 

๑๐. ผลของอุบัติเหตุ   
� ถังขนส6งก7าซป9โตรเลยีมเหลวชํารุดเสียหาย            � ระบบท7อและอุปกรณOชํารุดเสยีหาย                                
� ก7าซป9โตรเลียมเหลวรั่วไหล                                � เกิดเพลิงไหม�                   
� อ่ืนๆ.................................................................... 
๑๑. ข�อมูลถังขนส6งก7าซป9โตรเลียมเหลว 
� รถหกล�อ               ความจุถัง ................................. ลติร      � หมายเลขทะเบียนรถ .................................        
� รถสิบล�อ                                                                � หมายเลขถัง .................................        
� รถก่ึงพ6วง 
� รถไฟ 

กา
รจํ

าแ
นก

อุบั
ติเ

หต
ุ / 

อุบั
ติก

าร
ณ

@ ห
รือ

เห
ตุก

าร
ณ

@ผิด
ปก

ต ิ

 

๑๒. � การบาดเจ็บ  
 

๑๓. � ความเสียหายของผู�ประกอบกิจการ  
 

๑๔. � ความเสียหายต6อบุคคลอ่ืน 
 

๑๒.๑ จํานวนผู�บาดเจ็บ..................คน  
 

 
 
๑๒.๒ จํานวนผู�เสียชีวิต...................คน  
 
 

๑๓.๑ ประเภททรัพย@สินท่ีเสียหาย  
 
 
 

๑๔.๑ ลักษณะเหตุการณ@ท่ีเกิดข้ึนแล�ว
ก6อให�เกิดอันตรายอย6างไร  
 

๑๓.๒ ลักษณะความเสียหาย  
 
 

๑๒.๓ สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ
� หลับใน 
� มึนเมา 
� พักผ6อนไม6เพียงพอ 
� สภาพความพร�อมของรถ 
� อ่ืนๆ.............................................. 

๑๓.๓ ค6าความเสียหาย (โดยประมาณ)  
� ๑ - ๕๐,๐๐๐ 
� มากกว6า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
� มากกว6า ๒๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป 

๑๔.๒ ประมาณค6าความสญูเสีย         
/สูญหายหากเกิดอุบัตเิหตุข้ึน  
� ๑ - ๕๐,๐๐๐ 
� มากกว6า ๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ 
� มากกว6า ๒๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป 



 

 

 
-๑๒- 

 

๑๓.๔ ความเสยีหายท่ีเกิดข้ึน ๑๔.๓ ผลกระทบต6อทรัพย@สินบุคคล
อ่ืน 
 

 

รา
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๑๕. รายละเอียดของเหตุการณ@  
 
 

๑๖. รูปภาพประกอบ 
 
 

 

กา
รแ

ก�ไ
ขฟ

IJนฟู
 

 

๑๗. การดําเนินการแก�ไขฟIJนฟู 
 
 
 
 
 
๑๘. สาเหตุพ้ืนฐาน และแนวทางการแก�ไขปLองกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙. สถานการณ@ปMจจุบัน 
 
 
 
 
 



 

 

 
-๑๓- 

 

 
                                                                       ..............................................................   ผู�รายงาน 
                                                                       (..............................................................) 
                                                                        วันท่ีรายงาน........................................ 
 

 
 


