
 
กฎกระทรวง 

สถานทีเ่ก็บรักษากา๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  
และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“สถานที่ใช้”  หมายความว่า  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  โดยมีการเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และอุปกรณ์เข้ากับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“สถานที่ใช้  ลักษณะที่หนึ่ง”  หมายความว่า  สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก 
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน  ๒๕๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 

“สถานที่ใช้  ลักษณะที่สอง”  หมายความว่า  สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาก 
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

“สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม”  หมายความว่า  สถานที่ใช้ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณ
เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



“ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม”  หมายความว่า  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“บริเวณอันตราย”  หมายความว่า  พ้ืนที่รอบ ๆ  ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในสถานที่ใช้  และพ้ืนที่รอบ ๆ  บริเวณและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในสถานที่ใช ้

“ก าแพงกันไฟ”  หมายความว่า  ก าแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ  มีความหนา 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ให้คิดค านวณปริมาณ  ๑  ลิตร  เท่ากับ  ๐.๕  กิโลกรัม 

ข้อ ๔ ลักษณะของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  การออกแบบ  การผลิต  หรือการสร้าง  
และการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๕ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง 
ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

หมวด  ๒ 
สถานที่ใช ้ ลักษณะที่หนึ่ง 

 
 

ข้อ ๖ การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้   ลักษณะที่หนึ่ง  ต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ 
(๒) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร 
(๓) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ  ประกายไฟ  หรือวัสดุ 

ที่ติดไฟได้ง่าย  ไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๔) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพ้ืนคอนกรีตเรียบ  และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุ
ชนิดที่ท าให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก 

(๕) ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน 
(๖) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี 
(๗) มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  เพ่ือไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อน

หรือล้ม 
(๘) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หุงต้มได้สะดวก 
ข้อ ๗ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้   ลักษณะที่หนึ่ง   

ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๘ สถานที่ใช้  ลักษณะที่หนึ่ง  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ ายาดับเพลิง  

หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  
ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  อย่างน้อย  ๑  เครื่อง  
โดยติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่สามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย 

หมวด  ๓ 
สถานที่ใช ้ ลักษณะที่สอง 

 
 

ข้อ ๙ แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้  ลักษณะที่สอง  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้ งของสถานที่ ใช้   พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ   
ที่อยู่โดยรอบ  ภายในระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร 

(๒) แผนผังบริเวณแสดงต าแหน่งการตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหงุต้ม  แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
อุปกรณ์ดับเพลิง  อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

(๓) แบบการวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
(๔) ในกรณีที่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ต้องแสดงแผนผัง

ระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๑๐ การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้   ลักษณะที่สอง  ต้องปฏิบัติ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖ 

ข้อ ๑๑ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  และการทดสอบและตรวจสอบ
ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ในสถานที่ใช้  ลักษณะที่สอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
ต้องด าเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบ
และตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๑๒ บริเวณอันตราย  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานที่ใช้  
ลักษณะที่สอง  ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
ของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๑๓ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์ 
จะประกอบกิจการสถานที่ใช้   ลักษณะที่สอง  หรือผู้ประกอบกิจการควบคุม  ยื่นหนังสือขอรับ 
การตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๑๒  จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา   ๗  และกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ให้ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๔ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สอง  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้  หรือน้ ายาดับเพลิง  
หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  
ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  อย่างน้อย  ๒  เครื่อง  
โดยติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่สามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย 

หมวด  ๔ 
สถานที่ใช ้ ลักษณะที่สาม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
สถานที่ใช ้ ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลวจากถังกา๊ซปิโตรเลียมเหลวหงุต้ม 

 
 

ข้อ ๑๕ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  
ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๖ การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ต้องมีปริมาณ
ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร  ในกรณีที่มี
ระยะห่างระหว่างกลุ่มน้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมสร้างก าแพงกันไฟ   
โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มนั้นกับก าแพงกันไฟดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร 
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การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามวรรคหนึ่ง   ในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างกลุ่ม 
กับแนวเขตที่ดินน้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมสร้างก าแพงกันไฟด้านนั้น   
โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มนั้นกับก าแพงกันไฟดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร   

ก าแพงกันไฟตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  และมีความยาว
ครอบคลุมตลอดที่ตั้งของกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มและอุปกรณ์ 

ข้อ ๑๗ การวัดระยะห่างระหว่างกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  
ให้วัดจากผิวถังกลุ่มหนึ่งไปจนถึงผิวถังของอีกกลุ่มหนึ่ง   ส่วนการวัดระยะห่างระหว่างกลุ่มถังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวหุงต้มกับก าแพงกันไฟ  ให้วัดจากผิวถังไปจนถึงขอบก าแพงกันไฟ 

ข้อ ๑๘ บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มต้องมีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูง  
ไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  ล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  เว้นแต่ด้านที่ตั้งชิดกับก าแพง 
หรือผนังอาคาร  และที่รั้วโปร่งต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยหนึ่งทาง  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มี 
การปฏิบัติงาน 

ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งต้องจัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขาว   มีขนาด 
ของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  และมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร   
ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  และมีข้อความอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

“อันตราย 
๑. ห้ามสูบบุหรี่ 
๒. ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” 

ส่วนที ่ ๒ 
สถานที่ใช ้ ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

ข้อ ๑๙ แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ใช้  พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่อยู่โดยรอบ  
ภายในระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร 

(๒) แผนผังบริเวณแสดงแนวเขตที่ดิน  แนวเขตของสถานที่ใช้  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์   แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หัวท่อรับและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  แหล่งน้ าหรือที่เก็บน้ า  อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  รวมถึง
ทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะ  ทั้งนี้  แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒๕๐  
และต้องแสดงรายละเอียดและระยะห่างต่าง ๆ  ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 
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(๓) แบบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์   ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) หัวท่อรับและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ขนาดและชนิดของท่อ  และอุปกรณ์ 
 (ข) ฐานรองรับท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๔) แบบระบบท่อน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) หัวท่อน้ าดับเพลิง  ขนาดท่อ  และอุปกรณ์ 
 (ข) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงพร้อมระบุแรงดันและอัตราสูบน้ า 
 (ค) ฐานรองรับระบบท่อน้ าดับเพลิงและเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
(๕) แบบก่อสร้างก าแพงกันไฟและรั้วโปร่ง  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แปลนฐานราก  รูปด้านและรูปตัด 
 (ข) รายละเอียดแสดงส่วนตา่ง ๆ   ของก าแพงกันไฟ  รั้วโปร่ง  เสากันชนและประตูของรั้วโปร่ง 
(๖) แผนผังระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย 

จากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 
(๗) รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของเสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก าแพงกันไฟ  หรือสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ 
ข้อ ๒๐ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

และอุปกรณ์ในสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ้อนกัน 
(๒) จัดให้มีระบบท่อฉีดน้ าเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดิน   

เพ่ือลดอุณหภูมิของผิวถัง  ทั้งนี้  ลักษณะ  การติดตั้ง  รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อฉีดน้ า
เหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดินเพ่ือลดอุณหภูมิของผิวถัง   ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) บริเวณพ้ืนใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ต่ ากว่าระดับพื้นภายนอก  และต้อง
ท าให้ลาดต่ าลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสม  โดยต้องเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลท์
ให้เรียบ  ไม่มีร่อง  บ่อ  หรือที่ต่ าซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้  ภายในรัศมี  ๓.๐๐  เมตร  
โดยรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(๔) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูง 
ไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และที่รั้วโปร่งต้องมีทางเขา้ออก
อย่างน้อยสองทาง  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก  มีกุญแจชนิดที่สามารถ 
เปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เว้นแต ่
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีเขื่อนหรือก าแพงกันไฟล้อมรอบ  จะไม่สร้างรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็ได้ 
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(๕) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่ง  
และอยู่ห่างจากอาคารหรือแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  ในกรณีที่หัวท่อรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากอาคารหรือแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นน้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  แต่เกิน  
๕.๐๐  เมตร  ไม่เกินสองด้าน  ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่นั้นได้   แต่จะต้อง 
สร้างก าแพงกันไฟแทนรั้วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากอาคารหรือแนวเขต
ที่ดินดังกล่าวน้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  ทุกด้าน  ก าแพงกันไฟต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  
และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๖) ไม่เก็บวัสดุใด ๆ  ภายในบริเวณรั้วโปร่ง 
(๗) ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่งต้องจัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดงบนพ้ืนสีขาว   มีขนาด 

ของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  และมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร   
ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  และมีข้อความอย่างน้อย  ดงัต่อไปนี้ 

“อันตราย 
๑. ห้ามสูบบุหรี่ 
๒. ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” 

(๘) รั้วโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้  ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก  หรืออุปกรณ์กันชนอื่น
ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  ทั้งนี้   เสาท่อเหล็กต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   
๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า  
๖๐  เซนติเมตร  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูง 
จากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น
ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๙) ระยะห่างส าหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดิน   ให้เป็นไป 
ตามตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐) ระยะห่างส าหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบและแบบฝังไว้ในดิน   
ให้เป็นไปตามตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับสิ่งปลูกสร้างอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้  
ตาม  (๙)  และ  (๑๐)  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๑ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์
ในสถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การทดสอบและตรวจสอบระบบ 
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ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ต้องด าเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ส่วนที ่ ๓ 
การป้องกนัและระงับอคัคีภยั 

 
 

ข้อ ๒๒ บริเวณอันตราย  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานที่ใช้  
ลักษณะที่สาม  ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
ของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๒๓ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์ 
จะประกอบกิจการสถานที่ใช้   ลักษณะที่สาม  หรือผู้ประกอบกิจการควบคุม  ยื่นหนังสือขอรับ 
การตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๒๒  จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗  และกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออก
ตามมาตรา  ๗ 

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ให้ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๒๔ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  
ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   หรือน้ ายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่ 
เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่  ๖.๘  กิโลกรัม  ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคภียั
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  อย่างน้อย  ๒  เครื่อง  ไว้ที่ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่ง
ตามข้อ  ๑๘ 

ข้อ ๒๕ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  
ต้องติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่สามารถฉีดน้ าได้ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 

ลักษณะ  การติดตั้ง  รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๖ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตั้งท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๕๐  มิลลิเมตร  
หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีข้อต่อรับ 
น้ าดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และต้องมี 
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 (ก) หัวจ่ายน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖๒.๕  มิลลิเมตร  จ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองจุด 

 (ข) เครื่องสูบน้ าส าหรับสูบน้ าดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว 
 (ค) สายจ่ายที่มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๔๐  เมตร  เก็บไว้  ณ  บริเวณที่จะน ามาใช้ได้ง่าย 
 ในกรณีที่ไม่มีน้ าประปาหรือไม่ใช้น้ าประปาต้องต่อท่อส าหรับสูบน้ าจากแหล่งน้ าหรือ 

ที่เก็บน้ าซึ่งมีน้ าอยู่ตลอดเวลา  และแหล่งน้ าหรือที่เกบ็น้ านัน้ต้องมปีริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า  ๐.๖  ลูกบาศกเ์มตร  
หรือ  ๖๐๐  ลิตรต่อพ้ืนที่  ๑  ตารางเมตร  ของพ้ืนที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
เศษของ  ๑  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑  ตารางเมตร 

(๒) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ ายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น 
ที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  เครื่อง  ต่อพ้ืนที่ใต้ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ๕๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๕๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๕๐  ตารางเมตร  การค านวณพ้ืนที่
ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้รวมพ้ืนที่ที่ห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
๓.๐๐  เมตร  โดยรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ทั้งนี้  ต้องมีเครื่องดับเพลิงรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  
๒  เครื่อง 

(๓) ในกรณีที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีปริมาณความจุเกิน   ๕๐,๐๐๐  ลิตร   
ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   หรือน้ ายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่ 
เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๕๐  กิโลกรัม  ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ติดตั้งบนล้อเลื่อน  เพ่ิมขึ้นอีก  ๑  เครื่อง  ต่อถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ๑  ถัง  โดยเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใกล้ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้น 

(๔) เครื่องดับเพลิงตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานไดด้ี  และผู้ประกอบกิจการควบคมุ
ต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง 

ข้อ ๒๗ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
ไว้ที่บริเวณกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อย่างน้อยบริเวณละ  
๑  เครื่อง  และต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิ โตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
และเปิดใช้งานตลอดเวลา 

การติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๘ สถานที่ใช้  ลักษณะที่สาม  ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  
ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๖  
และในกรณีตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๒๕  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั 

ข้อ ๒๙ สถานที่ ใช้   ลักษณะที่สาม  ซึ่ งใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวนัก่อนวันที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคบั  ให้ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัิ
ตามข้อ  ๒๐  (๙)  และ  (๑๐) 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  27  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ศิริ  จิระพงษ์พันธ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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ตารางท่ี ๑ 
ระยะหางสําหรับถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดิน 

ในสถานท่ีใช) ลักษณะท่ีสาม 
   

 

ปริมาตรถังเก็บและจาย 
ก�าซป�โตรเลียมเหลว (ลิตร) 

ระยะหางตํ่าสุด (เมตร) 
ก ข ค ง จ ฉ 

เกิน ๕๐๐ – ๑,๙๐๐ 

เกิน ๑,๙๐๐ – ๗,๖๐๐ 

เกิน ๗,๖๐๐ – ๑๑๔,๐๐๐ 

เกิน ๑๑๔,๐๐๐ – ๒๖๕,๐๐๐ 

เกิน ๒๖๕,๐๐๐ – ๓๔๑,๐๐๐ 

เกิน ๓๔๑,๐๐๐ – ๔๕๔,๐๐๐ 

เกิน ๔๕๔,๐๐๐ ข้ึนไป 

๓.๐๐ 

๗.๕๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๘.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๓.๐๐ 

๗.๕๐ 

๗.๕๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๕๐ 

* 

* 

* 

* 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

หมายเหตุ ก = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับแนวเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน 
หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ 

 ข = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับอาคาร 
 ค = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวด)วยกัน 
 ง = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับรั้วโปรง 
 จ = ในกรณีท่ีอยูใกล)กับถังเก็บน้ํามันท่ีต)องมีเข่ือนหรือกําแพงล)อมรอบ เปEนระยะหาง

ระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับจุดศูนยGกลางเข่ือน หรือกําแพง
ล)อมรอบถังเก็บน้ํามัน แตในกรณีท่ีอยูใกล)กับถังเก็บน้ํามันท่ีไมต)องมีเข่ือนหรือ
กําแพงล)อมรอบ เปEนระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลว 
กับผนังถังเก็บน้ํามัน โดยให)ลดระยะดังกลาวลงก่ึงหนึ่ง 

 ฉ = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ํามัน 
 * = ๑/๔ ของผลบวกของเส)นผาศูนยGกลางของถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลว 

ท่ีอยูติดกัน แตท้ังนี้ต)องไมน)อยกวา ๑.๕๐ เมตร 



 ๒

ตารางท่ี ๒ 
ระยะหางสําหรับถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบกลบและแบบฝJงไว)ในดิน 

ในสถานท่ีใช) ลักษณะท่ีสาม 
   

 

ปริมาตรถังเก็บและจาย 
ก�าซป�โตรเลียมเหลว (ลิตร) 

ระยะหางตํ่าสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 

เกิน ๕๐๐ – ๗,๖๐๐ 

เกิน ๗,๖๐๐ ข้ึนไป 

๓.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๓.๐๐ 

๗.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

หมายเหตุ ก = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับแนวเขตท่ีดิน 
ของบุคคลอ่ืน หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ 

 ข = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับอาคาร 
 ค = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวด)วยกัน 
 ง = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับรั้วโปรง 
 จ = ระยะหางระหวางผนังถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ํามัน 

ถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบกลบ หมายถึง ถังเก็บและจาย 
ก�าซป�โตรเลียมเหลวบนดินท่ีหุ)มด)วยดินทราย หรือวัสดุทนไฟท่ีฉาบด)วยปูนกอ หรือกอด)วยอิฐ  
หรือวัสดุทนไฟอยางอ่ืน และความหนาของวัสดุท่ีหุ)มถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวไมน)อยกวา 
๐.๖๐ เมตรโดยรอบ 

ถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบฝJงไว)ในดิน หมายถึง ถังเก็บและจาย 
ก�าซป�โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังไว)ภายในบอคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีความหนาของผนังและพ้ืนไมน)อยกวา 
๐.๒๐ เมตร ซ่ึงมีการปNองกันน้ํารั่วซึมผานได) และกลบด)วยทรายน้ําจืดเม็ดหยาบแห)งสนิท มีความหนา
ของวัสดุท่ีกลบถังไมน)อยกวา ๐.๖๐ เมตรโดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กป�ดท่ีสวนบนของบอ 
และบนฝาดังกลาวมีรูปลักษณะและตําแหนงของถังเก็บและจายก�าซป�โตรเลียมเหลวแสดงไว)  
บอคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบอต)องออกแบบและกอสร)างให)สามารถรับแรงและ 
น้ําหนักตาง ๆ ท่ีมากระทําตอได)โดยปลอดภัย 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัย 
ในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
ของประชาชน  และโดยที่มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้้ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การก้าหนดการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แผนผัง  รูปแบบ   
และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้   ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ 
ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและการบ้ารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว  วิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มี
และบ้ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใด  รวมทั้งการอ่ืนใดอันจ้าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้กระท้าโดยการออกกฎกระทรวง  จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


