
 

 

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus Group)  
 

“ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ....”  
 

  

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา ๐9.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. .... 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 9.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมห้อง 4 ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

(โปรดกรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน) 

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

ชื่อสถานประกอบการ           
เลขที่   ถนน    อ าเภอ/เขต     
ต าบล/แขวง      จังหวัด      
ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ดังนี้ 
 

๑. นาย/นาง/นางสาว     สกุล      

โทรศัพท์      โทรสาร      

โทรศัพท์มือถือ      E–mail:      

 

๒. นาย/นาง/นางสาว     สกุล      

โทรศัพท์      โทรสาร      

โทรศัพท์มือถือ      E–mail:      
 
 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดการประชุมค่อนข้างจ ากัด ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งการ
ส ารองท่ีนั่งล่วงหน้า โดยส่งแบบตอบรับมายังกรมธุรกิจพลังงาน หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๐๐ หรือ
แจ้งมายังคุณปรัชญาฯ โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๑๒ ภายในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕8 
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ล ำดับกำรพิจำรณำ 
๑. ร่างฯ ผ่านที่ประชุมคณะท างานย่อย สธก. วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๘ 
2. ร่างฯ ผ่านที่ประชุมคณะท างาน ธพ. วันที่ 10 เมษายน 2558 
๓. ร่างฯ เสนอท่ีประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
 

เหตุผล 
 

  โดยที่มาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ การเก็บรักษาและการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งก าหนดการอ่ืน
ใดอันจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายหรืออันตรายที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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(ร่าง) 

กฎกระทรวง 
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 

พ.ศ. .... 
   

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “โรงเก็บ” หมายความว่า  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “เขตโรงเก็บ” หมายความว่า แนวเขตพ้ืนที่โดยรอบของโรงเก็บตามที่ก าหนดไว้ในแผนผังบริเวณ 
 “ถังก๊าซหุงต้ม ” หมายความว่า  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “กระป๋องก๊าซ ” หมายความว่า  กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “ก าแพงกันไฟ” หมายความว่า  ก าแพงทึบท่ีสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ  มีความหนา ไม่น้อยกว่า  
๑๐ เซนติเมตร และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุง
ต้มหรือกระป๋องก๊าซ ให้คิดค านวณปริมาณ ๑ ลิตร เท่ากับ ๐.๕ กิโลกรัม 
 

หมวด ๒ 
ลักษณะ ระยะปลอดภัย และแผนผัง 
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 ข้อ ๔ โรงเก็บต้องตั้งอยู่ในอาคารเอกเทศ ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถว ห้องแถว อาคารชุด อาคารสรรพสินค้า
หรืออาคารแสดงสินค้า และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซ ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุ
ที่ติดไฟได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 
 (๒) พ้ืนของโรงเก็บต้องแข็งแรง เรียบ และผิวพ้ืนต้องเป็นวัสดุที่ท าให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้
ยาก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  กระเบื้องยาง  ฯลฯ ระดับพ้ืนของโรงเก็บต้องไม่ต่ ากว่าระดับพ้ืน
ภายนอก 
 (๓) พ้ืนของโรงเก็บต้องไม่มีร่อง  บ่อ หรือที่ต่ าซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซได้ ถ้าจ าเป็นต้องมีร่อง บ่อ  อยู่ใน
โรงเก็บต้องท าท่อหรือรางระบายก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกสู่ภายนอกอย่างเพียงพอ  ท่อหรือรางระบายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวต้องแยกจากท่อหรือทางระบายน้ า 
 (4) การเก็บถังก๊าซหุงต้ม หรือกระป๋องก๊าซ  เพ่ือรอการบรรจุ ขนส่งหรือซ่อม ต้องเก็บไว้ ณ ที่ที่จัดไว้
เฉพาะในโรงเก็บ 
  
 ข้อ  ๕ โรงเก็บที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวตั้งแต่ ๒,๔๐๐ ลิตรขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติ
ตามข้อ ๔ แล้ว ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ หากมีผนัง ผนังทุกด้านต้องมีช่องระบายอากาศ
ในระดับชิดพื้น และอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือแนวเขตท่ีดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร 
 (๒) มีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐ เมตร ห่างจากขอบโรงเก็บไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐ 
เมตร โรงเก็บและรั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้าน
นอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการ
ปฏิบัติงาน 
 ถ้าไม่อาจจัดให้โรงเก็บอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือแนวเขตท่ีดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ต้อง
สร้างก าแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากขอบโรงเก็บไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐ เมตร โดย
ไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได้ 
  
 ข้อ 6 แผนผังและรูปแบบของโรงเก็บ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งเขตท่ีดินเขตโรงเก็บ ก าแพงกันไฟ พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
โดยรอบ ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร  
 (๒) แผนผังแสดงต าแหน่งบริเวณท่ี เก็บถังก๊าซหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซ  อุปกรณ์ดับเพลิง  และแผนผัง
ระบบไฟฟ้า 
 (๓) แบบก่อสร้างอาคารโรงเก็บ 
 

หมวด ๓ 
การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

   
  
 ข้อ 7 การเก็บถังก๊าซหุงต้มในบริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
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 (๑) ต้ังถังก๊าซหุงต้มให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบน ถ้าเป็นลิ้นปิดเปิดแบบที่มีฝาครอบต้องปิดฝาครอบ
ตลอดเวลา 
 (๒) ตั้งถังก๊าซหุงต้มให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และห่างจากเชิงบันไดหรือประตูภายใน
อาคาร ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 
 (๓) ต้ังถังก๊าซหุงต้มเป็นแถวเรียงชิดกันได้ทั้งทางกว้างและทางยาว ทางกว้างไม่เกินสามแถว และสูงไม่
เกิน ๒.๐๐ เมตร 
 
 ข้อ ๘ การเก็บถังก๊าซหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซต้องมีปริมาณไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละ
กลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร 
 

หมวด ๔ 
การป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย 

   
   

 ข้อ  9 บริเวณอันตรายของ โรงเก็บ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าที่ออกตามความในมาตรา ๗ 
 
 ข้อ 10 เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจการหรือผู้ประกอบกิจการ โรงเก็บ ยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 8 
จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบ ที่ออกตามความใน
มาตรา ๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าที่ออกตามความในมาตรา ๗ 
 
 ข้อ 1 1 ผู้ประกอบกิจการโรงเก็บต้องควบคุมดูแลมิให้มีการกระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือ
ประกายไฟในบริเวณโรงเก็บ 
 
 ข้อ ๑2 โรงเก็บต้องจัดให้มีระบบป้องกันภัยแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง ( Water Sprinklers) โดยต้อง
สามารถฉีดน้ าได้ครอบคลุมบริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบป้องกันภัยแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง ( Water Sprinklers) ตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 
 
 ข้อ ๑ 3 โรงเก็บต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม ตาม
มาตรฐานเครื่องดับเพลิงของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่สามารถน าออกมาใช้ได้
ง่าย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประตูทางเข้าออกของบริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซ อย่างน้อย ๑ เครื่อง  
 (๒) บริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้ม หรือ กระป๋องก๊าซ  อย่างน้อย ๑ เครื่อง ต่อปริมาณการเก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทุกๆ ๑,๒๐๐ ลิตร เศษของ ๑,๒๐๐ ลิตรให้คิดเป็น ๑,๒๐๐ ลิตร 
 



 

 

 
-๗- 

 
 ข้อ ๑4 โรงเก็บ  ลักษณะที่สอง ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณท่ีเก็บถังก๊าซหุงต้ม
หรือกระป๋องก๊าซ อย่างน้อย ๒ เครื่อง ในกรณีท่ีมีพ้ืนที่มากกว่า ๒๐ ตารางเมตร ให้ติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อ
ก๊าซรั่วเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ๑ เครื่อง ต่อพ้ืนที่ทุกๆ ๒๐  ตารางเมตร เศษของ  ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น  ๒๐ 
ตารางเมตร 
 เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้า ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๗  และต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งาน
ตลอดเวลา 
 
 ข้อ 1 5 โรงเก็บ  ลักษณะที่สอง  ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานน้ ามันเชื้อเพลิงตาม กฎกระทรวงว่าด้วย
คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงที่ออกตามความในมาตรา ๗ 
 โรงเก็บ ลักษณะที่สอง  ต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งไว้ในที่ที่เห็น
ได้ชัดเจน 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
 ข้อ 16 โรงเก็บที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  
 
 ข้อ 17 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการน้ ามันเชื้อเพลิง  ตาม
ข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้น าความตามประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  การ
ขนส่ง การก าหนดบุคคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 
๒๕๓๕ ส าหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ. ๒๕๔๙ มา
บังคับใช้โดยอนุโลม  
                                                                                                                                                                         
      ให้ไว้ ณ วันที่   พ.ศ. .... 
 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

 


