
 ๑ 

กฎกระทรวง 

ฉบับที ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏวัิต ิฉบับที ๒๘ 

ลงวันที ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
     

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที! ๒๘ ลงวันที! ๒๙ 
ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน*ออกกฎกระทรวงไว้ดงัตอ่ไปนี 1 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
 (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิบตัิ ฉบบัที! ๒๘ ลง
วนัที! ๒๙ ธนัวาคมฑ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (๒) กฎกระทรวง ฉบบัที! ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบั
ที! ๒๘ ลงวนัที! 29 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 (๓) กฎกระทรวง ฉบับที! ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิบัต ิ
ฉบบัที! ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ลงวนัที! ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
 

หมวด ๑ 
บททัวไป 

 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี 1 
 (๑) “ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ!งได้แก่ โปรเปน โปรปิลีนนอร์มลับิ
วเทน ไอโซบวิเทน หรือบวิทิลีนส์อยา่งใดอยา่งหนึ!งหรือหลายอยา่งผสมกนัเป็นสว่นใหญ่ 
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 (๒) “ภาชนะบรรจกุ๊าซ” หมายความว่า กระป่องก๊าซ ถงัก๊าซหงุต้ม ถงัก๊าซรถยนต์ ถงัก๊าซ 
เรือยนต์ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ และถงัขนสง่ก๊าซ 
 (๓) “กระป๋องก๊าซ” หมายความว่า ภาชนะที!ใช้บรรจกุ๊าซสําหรับใช้กบัเครื!องขีดไฟรวมทั 1ง
ภาชนะบรรจยุาฆา่แมลง นํ 1ายาฉีดหอม สี และอื!น ๆ ที!ใช้ก๊าซเป็นแรงดนั 
 (๔) ถงัก๊าซหงุต้ม” หมายความวา่ ภาชนะที!ใช้บรรจกุ๊าซสําหรับใช้ในการหงุต้ม การให้แสง
สวา่ง หรือพลงังานอื!น 
 (๕) “ถังก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ภาชนะที!ใช้บรรจุก๊าซสําหรับใช้การรถยนต์ตาม
กฎหมายวา่ด้วยรถยนต์ หรือใช้กบัรถตามกฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก แล้วแตก่รณี 
 (๖) “ถังก๊าซเรือยนต์” หมายความว่า ภาชนะที!ใช้บรรจุก๊าซสําหรับใช้กับเรือยนต์ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการเดนิเรือในนา่นนํ 1าไทย 
 (๗) “ถงัเก็บและจา่ยกก๊าซ” หมายความว่า ภาชนะที!ใช้บรรจกุ๊าซที!ติดตั 1งไว้ในที!เก็บนํ 1ามนั
เชื 1อเพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการเก็บรักษานํ 1ามนัเชื 1อเพลิง สถานที!บรรจกุ๊าซหรือสถานที!เก็บก๊าซ 
 (๘) “พงัขนส่งก๊าซ” หมายความว่าภาชนะที!ใช้บรรจุก๊าซที!ติดตั 1งไว้บนยานพาหนะขนส่ง
ก๊าซ ทางบก 
 (๙) “สถานที!บรรจกุ๊าซ” หมายความถึง 
  (ก) สถานีบรรจุก๊าซ ซึ!งได้แก่สถานีที!ที!มีอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซ รวมทั 1งบริเวณของ
สถานที!ดงักลา่ว 
  (ข) ลานบรรจกุ๊าซ ซึ!งได้แก่สถานที!ที!มีพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซ รวมทั 1งบริเวณของ
สถานที!ดงักลา่ว 
  (ค) สถานีบริการ ซึ!งได้แก่สถานที!ที!จัดไว้สําหรับใช้บรรจุก๊าซแก่ยานพาหนะ 
โดยเฉพาะ รวมทั 1งบริเวณของสถานที!ดงักลา่ว ไมว่า่จะจําหนา่ยขายด้วยหรือไม ่
 (๑๐) “สถานที!เก็บก๊าซ” หมายความถึง 
  (ก) ร้านจําหน่ายก๊าซ ซึ!งได้แสถานที!เก็บและจําหน่ายก๊าซที!บรรจุอยู่ในกระป่อง
ก๊าซและ หรือถงัก๊าซหงุต้ม และมีปริมาณก๊าซรวมกนัทั 1งหมดตั 1งแต ่๕๐๐ ลิตรขึ 1นไป 
  (ข) สถานที!ใช้ก๊าซ ซึ!งได้แก่สถานที!เก็บและใช้ก๊าซถังเก็บและจ่ายก๊าซและหรือ
จากถังก๊าซหุงต้มหลายถังซึ!งมีไว้เพื!อการใช้เองและมีปริมาณก๊าซรวมกันทั 1งหมดเกิน ๕๐๐ ลิตร 
รวมทั 1งบริเวณของสถานที!ดงักลา่ว 
  (ค) สถานที!จําหนา่ยอาหารที!ใช้ก๊าซ ซึ!งได้แก่สถานที!เก็บและใช้ก๊าซจากถงัก๊าซหงุ
ต้มเดียว หรือหลายถงั และมีปริมาณก๊าซรวมกนัทั 1งหมดเกิน ๒๕๐ ลิตร และหรือจากถังเก็บและ
จา่ยก๊าซ ทั 1งนี 1 เพื!อใช้ปรุงและจําหนา่ยอาหารให้แก่ลกูค้ารวมทั 1งบริเวณของสถานที!ดงักลา่ว 
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  (ง) โรงเก็บก๊าซ ซึ!งได้แก่สถานที!ที!ใช้เก็บก๊าซที!บรรจุในกระป๋องก๊าซและหรือถัง
ก๊าซหุงต้ม ซึ!งมีปริมาณก๊าซรวมกันทั 1งหมดเกิน ๕๐๐ ลิตร และมิใช่เป็นร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที!
ใช้ก๊าซ หรือสถานที!จําหนา่ยอาหารที!ใช้ก๊าซ 
 (๑๑) “อาคารบริการ” หมายความว่า อาคารภายในเขตสถานีบริการ ซึ!งใช้เป็นสํานกังาน 
หรือใช้จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สําหรับยานพาหนะ หรือสําหรับล้างอัดฉีดยานพาหนะ 
รวมทั 1งห้องนี 1 ห้องส้วมด้วย 
 (๑๒) “เขตสถานีบริการ” หมายความวา่ เขตที!แสดงถึงบริเวณของสถานีบริการ 
 (๑๓) “บริเวณอนัตราย” หมายความว่า ระยะห่างรอบ ๆ ที!ตั 1งและเก็บภาชนะบรรจกุ๊าซใน
สถานที!บรรจกุ๊าซและสถานที!เก็บก๊าซ และระยะห่างรอบ ๆ อาคาร บริเวณและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที!ใช้
บรรจกุ๊าซในสถานที!บรรจกุ๊าซและสถานที!เก็บก๊าซ 
 (๑๔) “โรงเรียน” หมายความว่า สถานที!ที!ให้การศกึษาซึ!งมีนกัเรียนหรือนกัศกึษาเกินกว่า 
๕๐ คนขึ 1นไป 
 (๑๕)  “สถานพยาบาล” หมายความว่า  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า ด้วย
สถานพยาบาลที!มีเตียงรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืนตั 1งแต ่๑๐ เตียงขึ 1นไป 
 (๑๖) “สนามกีฬา” หมายความว่า สถานที! ที!ใช้ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล รักบี 1 
บาสเกตบอล มวย หรือกรีฑา และมีอฒัจนัทร์ที!ก่อสร้างอยา่งถาวรสําหรับผู้ เข้าชม 
 (๑๗) “เมกาปาสกาลมาตร” หมายความว่า หน่วยวัดความดันตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 (๑๘) “กําแพกันไฟ” หมายความว่า กําแพงทึบที!สร้างด้วยวสดัุถาวรและทนไฟและไม่มี
ชอ่งให้ไฟผา่นได้ 
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 (๑๙) “ลํานํ 1า” หมายความว่า แม่นํ 1า ลําคลอง หนอง บึง ห้วย อ่างเก็บนํ 1า ทะเลสาบ หรือ
ทะเล 
 “(๒๐) “ผู้ ค้านํ 1ามนั” หมายความว่า ผู้ ค้านํ 1ามนัซึ!งมีปริมาณการค้าแตล่ะชนิดหรือรวมกัน
ทุกชนิดปีละตั 1งแต่หนึ!งแสนเมตริกตันขึ 1นไปและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ตามกฎหมายวา่ด้วยนํ 1ามนัเชื 1อเพลิง 
 ข้อ ๒  ทวิ ให้ผู้ ค้านํ 1ามันมีหน้าที!  ควบคุมดูแลตัวแทนค้าต่างของตนให้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 
 ในกรณีที!ตัวแทนค้าต่างของผู้ ค้านํ 1ามันกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงนี 1 ให้ถือว่าผู้ ค้านํ 1ามนัเป็นผู้กระทําการฝ่าฝืนนั 1นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนในการกระทําฝ่าฝืนของตัวแทนค้าต่างนั 1น หรือได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมดูแล
ตวัแทนค้าตา่งของตนเป็นการเพียงพอแล้ว” 
 (ความใน (๒๐) ของข้อ ๒ และข้อ ๒ ทวินี 1 เพิ!มขึ 1นโดยข้อ ๑ และ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (พ.ศ. 
๒๕๓๑) 

  
หมวด ๒ 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาต 

 “ข้อ ๓ ผู้ ที!ประสงค์จะประกอบกิจการบรรจกุ๊าซลงในภาชนะบรรจกุ๊าซ ซึ!งมีความจเุกิน 
๐.๐๕ ลิตร หรือประสงค์จะประกอบกิจการบรรจกุ๊าซจากถงัขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซ 
ต้องเป็นผู้ ค้านํ 1ามนั หรือตวัแทนค้าตา่งของผู้ ค้านํ 1ามนั และต้องยื!นคําขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการบรรจกุ๊าซตามแบบ ป.ล. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี 1” 
 (ความในข้อ ๓ วรรคหนึ!งเดมิถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้วโดยข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! 
๕ (พ.ศ. ๒๕๓) 

 ในคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ ให้ระบดุ้วยวา่จะบรรจกุ๊าซจากภาชนะ
บรรจกุ๊าซชนิดใดลงในภาชนะบรรจกุ๊าซชนิดใด ณ สถานที!บรรจกุ๊าซประเภทใดหรือเป็นการบรรจุ
ก๊าซจาดถงัขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซ 
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 คําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามวรรคหนึ!งในกรุงเทพมหานครให้ยื!นต่อ
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน** ในจงัหวดัอื!นในยื!นตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัของจงัหวดัอนัจะเป็นที!ตั 1งของ
สถานที!บรรจกุ๊าซนั 1น หรือตอ่ผู้ ว่าราชการจงัหวดัของจงัหวดัที!ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกนั 1นจด
ทะเบียนอยู ่
 เมื!อผู้ ซึ!งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** มอบหมายหรือผู้ ว่าราชการจังหวัดได้รับคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ และได้ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ และได้ตรวจสอบความถกูต้องของคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซตามที!ระบุไว้ในแบบ ป.ล. ๑ แล้ว ให้รวบรวมคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
ก๊าซและเอกสารหลกัฐานประกอบการคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ส่งต่อไปยงั
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน 
 ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** หรือผู้ ซึ!งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน** มอบหมาย
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1ของผู้ขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุ
ก๊าซ ถ้าพิจารณาเห็นสมควรอนญุาต ให้ออกใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามแบบ ป.ล. ๒ 
ท้ายกฎกระทรวงนี 1 
 การออกใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ ให้แยกใบอนญุาตประกอบกิจการก๊าซตาม
ประเภทสถานที!บรรจุก๊าซ และใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซแต่ละฉบบั ให้ใช้ได้เฉพาะ
สถานที!บรรจกุ๊าซที!ระบไุว้ในใบอนญุาตประกอบกิจบรรจกุ๊าซ ถ้าเป็นใบอนญุาตให้ประกอบกิจการ
บรรจกุ๊าซขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซไมต้่องระบสุถานที!บรรจกุ๊าซ 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ
และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้เป็นไปตามระเบียบที!กระทรวงพลังงาน
กําหนด 
 “ข้อ ๕ ภายใต้บงัคบัข้อ ๕ ทวิ ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซให้มีอายหุนึ!งปีนบัแต่
วนัที!ออกใบอนญุาต” 
  ข้อ ๕ ทวิ ในกรณีที!ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซพ้นจากการเป็น
ตวัแทนค้าตา่งของผู้ ค้านํ 1ามนัที!เป็นตวัการของตนในขณะที!ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซยงั
ไม่สิ 1นอายุ ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซนั 1นเป็นอันสิ 1นอายุ และถ้าผู้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนั 1นประสงค์จะประกอบกิจการตอ่ไป ให้ยื!นคํา 
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ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามข้อ ๓ โดยพลัน และให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกวา่จะได้รับแจ้งการไมอ่นญุาต” 
 (ความในข้อ ๕ เดิมถกูยกเลิก และใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (พ.ศ.
๒๕๓๑) และแก้ “ข้อ ๕ ทวิ โดยข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (พ.ศ.๒๕๓๑) 

 ข้อ ๖ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุาซรายใด ประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ ให้ยื!นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซภายในหกสิบวนั
ก่อนวนที!ที!ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเดิมสิ 1นอายุตามแบบ ป.ล. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี 1 
และเมื!อได้ยื!นคําขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซแล้ว ให้ดําเนินการตอ่ไปได้จนกว่า
จะได้แจ้งการไมอ่นญุาต 
 การยื!นคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ให้นําความในข้อ ๓ และข้อ ๔ 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจะแสดงไว้ในรายการท้าย
ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนั 1น หรือจะออกใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามแบบ
ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเดมิให้ใหมก็่ได้ 
 ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที!ต่ออายุให้ใช้ได้ครั 1งละหนึ!งปีนับต่อจากวันที!
ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเดมิสิ 1นอาย ุ
 ข้อ ๗ ถ้าใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจกุ๊าซสญูหายหรือถกูทําลายในสาระสําคญั ให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซยื!นคํา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตอ่อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน** หรือผู้ว่าราชการ
จงัหวดั แล้วแตก่รณี ภายในสิบห้าวนั นบัแตว่นัที!ทราบถึงการสญูหายหรือถกูทําลายดงักล่าวตาม
แบบ ป.ล. ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี 1 
 ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้ใช้แบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
ก๊าซและเขียนหรือประทับความว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของแบบใบอนุญาต
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ 
 “ข้อ ๘ ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจกุ๊าซ หรือใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เครื!องหมายการค้าของผู้ ค้านํ 1ามนัและ
หลกัฐานการเป็นตวัแทนค้าตา่งของผู้ ค้านํ 1ามนัไว้ในที!เปิดเผยเห็นได้ง่าย 
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ณ สถานที!บรรจกุ๊าซหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที!ระบไุว้ในใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุ
ก๊าซ 
 (ความในข้อ ๘ เดมิถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๖ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๙ ในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ หรือใบแทนใบอนญุาตประกอบ
กิจการบรรจกุ๊าซตามกฎกระทรวงนี 1 ให้เก็บคา่ธรรมเนียมฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๐ ถ้าผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซประสงค์จะโอนกิจการบรรจุก๊าซให้
ผู้ อื!น ให้ผู้ ขอรับโอนกิจการบรรจุก๊าซยื!นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามแบบ 
ป.ล. ๑/๑ ท้ายกฎกระทรวงนี 1 และให้นําความในข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที!ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตายและทายาท หรือผู้จดัการ
มรดกของผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซดงักล่าวประสงค์จะดําเนินกิจการนั 1นตอ่ไป ให้
ดําเนินการตามข้อ ๑๐ ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที!ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตาย 
และเมื!อได้ยื!นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซแล้ว ให้ดําเนินการกิจการต่อไปได้
จนกวา่จะได้รับการไมอ่นญุาต 
 

หมวด ๓ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานทีบรรจุก๊าซ 

 ข้อ ๑๒ สถานีบรรจกุ๊าซต้อมีลกัษณะและระยะปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) อาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซต้องเป็นอาคารชั 1นเดียว มีความสงูบวดัจาก
พื 1นถึงเพดานตรงยอดฝาหรือผนัง หรือยอดเสาที!ตํ!าที!สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หลังคาของ
อาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานที!บรรจุก๊าซ ต้องทําด้วยวสัดุทนไฟ หากอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของ
สถานที!บรรจกุ๊าซมีฝาหรือผนงั ฝาหรือผนงัต้องทําด้วยวสัดทุนไฟ และมีช่องระบายอากาศทกุฝา
หรือผนงัทั 1งในระดบัชิดหลงัคา และระดบัชิดพื 1นอาคาร ช่องระบายอากาศของฝาหรือผนงัแต่ละ
ด้านต้องมีเนื 1อที!ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของพื 1นอาคารช่องระบายอากาศที!อยู่ในระดบัชิดพื 1น
อาคารต้องอยูต่ดิพื 1นและมีความสงูจากพื 1นไมน้่อยกวา่ ๓๐ เซนตเิมตร 
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 (๒) อาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซต้องมีรั 1วโปร่งทําด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อย
กว่า ๑.๘๐ เมตร ห้างจากขอบอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซและกองภาชนะบรรจกุ๊าซ
ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร อาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซและรั 1วต้องมีทางเข้าออกอย่าง
น้อยสองทาง ทางเข้าออกดงักลา่วต้องมีประตโูปร่งที!เปิดออกด้านนอก มีกญุแจชนิดที!สามารถเปิด
ออกจากภายในได้โดยไมต้่องไขกยุแจและปิดประตู้ตลอดเวลาที!ไมมี่การปฏิบตังิาน 
 ถ้าไมอ่าจจดัให้อาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซอยูห่า่งจากอาคารอื!นหรือแนวเขต
ที!ดินของผู้ อื!นถึง ๒๐.๐๐ เมตรได้ ต้องสร้างกําแพงกนัไฟด้านนั 1นสงูไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และ
ห่างจากขอบอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยไม่ต้องมีรั 1ง
โปร่งด้านนั 1นก็ได้ 
 (๓) พื 1นของอาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซต้องแข็งแรง เรียบ และผิดพื 1นต้องเป็น
วสัดชุนิดที!ทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขดัมนั หิดเกล็ดขดัมนั กระเบื 1อง
ยาง ฯลฯ ระดบัพื 1นของอาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานที!บรรจกุ๊าซต้องไม่ตํ!ากว่าระดบัพื 1นภายนอก 
ถ้าทําเป็นพื 1นลอยใต้พื 1นต้องเปิดโล่งทุกด้านเพื!อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ระดบัพื 1นลอยต้องสูง
กวา่ระดบัพื 1นภายนอก และห้ามเก็บสิ!งใด ๆ ไว้ใต้พื 1นนั 1น 
 (๔) พื 1นของอาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซต้อไงไม่มีร่อง บอ่ หรือที!ตํ!าซึ!งจะเป็น
ที!สะสมก๊าซได้ ถ้าจําเป็นต้องมีร่องหรือบ่ออยู่ภายในอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีที!บรรจุก๊าซ 
เพื!อการขนส่งหรือเป็นส่วนของอุปกรณ์ใด ๆ ต้องทําท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกอย่าง
เพียงพอ ทอ่หรือรางระบายก๊าซต้องแยกจากทอ่หรือทางระบายนํ 1า 
 (๕) ต้องจดัให้มีที!ว่างรอบอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซมีความกว้างไม่น้อย
กวา่ ๗.๕๐ เมตร บริเวณที!วา่งนี 1ต้องปรับพื 1นให้เรียบ และสามารถรับนํ 1าหนกัรถตั 1งแต ่๒๐ ตนัขึ 1นไป
ได้ ห้ามเก็บหรือวางวสัดสุิ!งของอื!นในบริเวณที!วา่งดงักลา่ว 
 (๖) การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื!อรอการบรรจุ ขนส่ง หรือซ่อม ต้องเก็บไว้ ณ ที!ที!จัดไว้
เฉพาะในอาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซ 
 (๗) ท่อหรือทางระบายนํ 1าในอาคารที!บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ ถ้าวางทะลุผ่านท่อ
หรือทางรายบายนํ 1าอื!นภายในสถานีบรรจกุ๊าซ ต้องอดุหรือยาให้แนน่จนนํ 1าไมรั่!วไหลไป 
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ทอ่หรือทางระบายนํ 1าอื!นและต้องมีระบบกกัก๊าซหรือนํ 1ามนัก่อนที!จะปล่อยลงท่อหรือทางระบายนํ 1า
ภายนอกสถานีบรรจกุ๊าซ 
 (๘) ต้องจัดให้มีบริเวณสําหรับจอดยานพาหนะที!ใช้ขนส่งภาชนะบรรจุก๊าซและบริเวณ
ดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากหัวจ่ายก๊าซในอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซ ของสถานีบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 
๑๕.๐๐ เมตร 
 ข้อ ๑๓ ลานบรรจกุาซต้องมีลกัษณะและระยะปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) พื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซต้องอยูห่า่งจากอาคารอื!นหรือแนวเขตที!ดิน
ของผู้ อื!นไมน้่อยกวา่ ๒๐.๐๐ เมตร 
 (๒) พื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซต้องมีรั 1วโปร่งทําด้วยวสัดทุนไฟสูงไม่น้อย
กวา่ ๑.๘๐ เมตร ห่างจากพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซและกองภาชนะบรรจกุ๊าซไม่
น้อยกวา่ ๗.๕๐ เมตร และที!รั 1วต้องมีทางเข้าออกอยา่งน้องสองทาง ทางเข้าออกดงักล่าวต้องมีประ
ตูโ่ปร่งที!เปิดออกด้านนอกมีกุญแจชนิดที!สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจและ
ปิดประตตูลอดเวลาที!ไมมี่การปฏิบตังิาน 
 ถ้าไม่อาจจดัให้พื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื!นหรือแนว
เขตที!ดินของ ผู้ อื!นถึง ๒๐.๐๐ เมตรได้ ต้องสร้างกําแพงกันไฟด้านนั 1นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร 
และหา่งจากพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุาซของลานบรรจกุ๊าซไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยไม่ต้องมีรั 1ว
โปร่งด้านนั 1นก็ได้ 
 (๓) ระดับพื 1นของพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องไม่ตํ!ากว่าระดับพื 1น
ภายนอก พื 1นของพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซต้องแข็งแรง เรียบและผิดพื 1นต้องเป็น
วสัดทีุ!ทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขดัมนั หินเกล็ดขดัมนั กระเบื 1องยาง 
ฯลฯ 
 (๔) พื 1นของพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุก๊าซต้องไม่มีร่อง บ่อ หรือที!ตํ!า ซึ!งจะ
เป็นที!สะสมก๊าซได้ ถ้าจําเป็นต้องมีร่องหรือบ่ออยู่ภายในพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจุ
ก๊าซของลานบรรจกุ๊าซเพื!อการขนส่งหรือเป็นส่วนของอปุกรณ์ใด ๆ ต้องทําท่อหรือรางระบายก๊าซ
ออกสูภ่ายนอกอยา่งเพียงพอ ทอ่หรือรางระบายก๊าซต้องแยกจากทอ่หรือทางระบายนํ 1า 
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 ๑๐

 (๕) ต้องจดัให้มีที!ว่างรอบพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซมีความกว้างไม่น้อย
กวา่ ๗.๕๐ เมตร บริเวณที!วา่งนี 1ต้องปรับพื 1นให้เรียบและสามารถรับนํ 1าหนกัรถตั 1งแต ่๒๐ ตนัขึ 1นไป
ได้ ห้ามเก็บหรือวางวสัดสุิงของอื!นในบริเวณที!วา่งดงักลา่ว 
 (๖) การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื!อรอการบรรจุ ขนส่งหรือซ่อม ต้องเก็บไว้ ณ ที!ที!จัดไว้
เฉพาะในพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซ 
 (๗) ท่อหรือทางระบายนํ 1าในพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของลานบรรจกุ๊าซ ถ้าวางทะลผุ่าน
หรือทางระบายนํ 1าอื!นภายในลานบรรจกุ๊าซ ต้องอดุหรือยาให้แน่นจนนํ 1าไม่รั!วไหลไปยงัท่อหรือทาง
ระบายนํ 1าอื!น และต้องมีระบบกกัก๊าซหรือนํ 1ามนัก่อนที!จะปล่อยลงท่อหรือทางระบายนํ 1า ภายนอก
ลานบรรจกุ๊าซ 
 (๘) ต้องจดัให้มีบริเวณสําหรับจอดยานพาหนะที!ใช้ขนส่งภาชนะบรรจุก๊าซและบริเวณ
ดงักล่าวต้องอยู่ห่างจากหวัจ่ายก๊าซในพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซในพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของ
ลานบรรจกุ๊าซไมน้่อยกวา่ ๑๕.๐๐ เมตร 
 ข้อ ๑๔ ในกรณีที!สถานีบรรจกุ๊าซและลานบรรจกุ๊าซอยู่ในสถานที!เดียวกนัสถานีบรรจกุ๊าซ
และลานบรรจกุ๊าซดงักล่าวต้องมีลกัษณะและระยะปลอดภยัตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ เว้นแตพื่ 1นที!
สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซให้อยูต่ดิกบัอาคารที!ใช้บรรจกุ๊าซของสถานีบรรจกุ๊าซได้ 
 ข้อ ๑๕ สถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบกต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภยั ดงันี 1 
 “(๑) เขตสถานีบริการแห่งหนึ!งต้องห่างจากเขตสถานีบริการแห่งอื!น ๆ และเขตสถานี
บริการจําหน่ายนํ 1ามนัเชื 1อเพลิง ที!อยู่บนฝั!งถนนสาธารณะหรือทางหลวงสายเดียวกันไม่น้อยกว่า 
๕๐.๐๐ เมตร และผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการต้องห่างจากอาคารของสถานทูต 
โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬาไมน้่อยกวา่ ๖๐.๐๐ เมตร เว้นแตอ่าคารของ
สถานทตู โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา จะมีขึ 1นภายหลงัที!ผู้ประสงค์จะ
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซได้ยื!นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามข้อ ๓ แล้ว 
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 ๑๑ 

 ในกรณีที!เป็นสถานีบริการเพื!อการจําหน่าย เขตสถานีบริการที!ใช้เป็นทางเข้าและทางออก
ต้องอยูต่ดิถนนสาธารณะหรือทางหลวง ซึ!งความกว้างไมน้่อยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร” 
 (ความในข้อ ๑๕ “(๑)” เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้ว โดยข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑) 

 (๒) สถานีบริการต้องมีทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกัน แต่ละทางต้องมีความ
กว้างไมน้่อยกวา่ ๔.๐๐ เมตร 
 (๓) จุดเริ!มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานีบริการต้องไม่อยู่ตรงโค้งของถนน
สาธารณะหรือทางหลวง ตามลกัษณะและหลกัเกณฑ์ที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด และต้องห่าง
จากจุดเริ!มโค้งของถนนสาธารณะหรือทางหลวงดงักล่าว หรือจุดเริ!มโค้งของทางแยกซึ!งอยู่ฝั! ง
เดียวกันไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ทางแยกนั 1นให้หมายถึงถนนสาธารณะหรือทางหลวงที!ความ
กว้างตั 1งแต ่๘.๐๐ เมตรขึ 1นไป และมีความยาวจากปากทางแยกตั 1งแต ่๒๐๐.๐๐ เมตรขึ 1นไป 
 (๔) จุดเริ!มต้นของทางเข้าและทางออกของสถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ!มต้นหรือ
จดุสิ 1นสดุของเชิงลาดสะพานที!ไมใ่ชส่ะพานทอ่ ซึ!งอยูใ่นเส้นทางเดียวกนัไมน้่อยกวา่ ๕๐.๐๐ เมตร 
 (๕) สถานีบริการต้องมีกําแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร โดยรอบยกเว้นด้านที!ใช้
เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการ กําแพงกนัไฟต้องมีระยะห่างจากตู้จ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐ เมตร และจากผนงัถังเก็บและจ่ายก๊าซตามตารางที! ๑ หรือตารางที! ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 1 
และจากขอบอาคารบริการไมน้่อยกวา่ ๕.๐๐ เมตร ถ้ากําแพงกนัไฟด้านใดหา่งจากผนงัถงัเก็บและ
จ่ายก๊าซเกิน ๒๐.๐๐ เมตร จะทําประตเูหล็กทึบชนิดบางเลื!อนเพื!อใช้เป็นทางเข้าออกสถานที!ของ
เจ้าของที!ดินเดียวกันก็ได้แต่ประตู่ดังกล่าวต้องกว้างไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร และต้องปิดประตู
ตลอดเวลา จะเปิดได้เมื!อมีการเข้าออก 
 (๖) ต้องไม่มีอาคารอื!นใดภายในเขตสถานีบริการนอกจากอาคารบริการและห้องนํ 1าห้อง
ส้วม อาคารบริการต้องเป็นอาคารชั 1นเดียว สร้างด้วยวสัดถุาวรและทนไฟและไม่มีชั 1นลอย ขอบ
อาคารบริการต้องห่างจากกําแพงกันไฟหรือแนวเขตของสถานีบริการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร 
ห้องนํ 1าห้องส้วมนั 1นจะสร้างขึ 1นนอกอาคารบริการก็ได้แตต้่องมีระยะหา่งจากรั 1ว 
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 ๑๒ 

โปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ และอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร แต่ถ้าห้องนํ 1าห้อง
ส้วมมีส่วนหนึ!งส่วนใดของตวัอาคารต่อเนื!องกับอาคารบริการให้ถือว่าห้องนํ 1าห้องส้วมนั 1นเป็น
อาคารเดียวกนักบัอาคารบริการ 
 ในกรณีที!มีสะพานล้างรถหรือที!ยกรถยนต์อยู่ในสถานีบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอก
อาคารบริการขอบสะพานล้างรถหรือที!ยกรถยนต์นั 1น ต้องห่างจากกําแพงกันไฟหรือแนวเขตของ
สถานีบริการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร แต่ถ้าระยะห่างน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร กําแพงกนัไฟด้านที!
ตดิกบัสะพานล้างรถหรือที!รถยนต์นบัจากศนูย์กลางของสะพานล้างรถหรือที!ยกรถยนต์ออกไปข้าง
ละไมน้่อยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร ต้องสงูไมน้่อยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
 (๗) ถ้าสถานีบริการมีการเก็บหรือจําหน่ายนํ 1ามนัเชื 1อเพลิง ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บรักษานํ 1ามนัเชื 1อเพลิงด้วย 
 “ข้อ ๑๖  สถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางนํ 1าต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) ต้องมีลกัษณะและระยะปลอดภยัตามข้อ ๑๕ (๑) วรรคหนึ!ง (๕) (๖) วรรคหนึ!ง และ 
(๗) โดยอนโุลม” 
 (ความในข้อ ๑๖ (๑) เดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(๒๕๓๑)) 

 (๒) ถ้าต้อบรรจกุ๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซของสถานีบริการโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซ
ทางบกจะเว้นช่องว่างระหว่างกําแพงกันไฟกว้างไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร เพื!อใช้เป็นทางเข้าออกของ
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบกก็ได้ แตต้่องทําประตเูหล็กทึบชนิดบานเลื!อนปิดทางเข้าออกและต้อง
ปิดประตตูลอดเวลา จะเปิดได้เมื!อจะมีนยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบกเข้าออก 
 (๓) ต้องทําเขื!อนป้องกนัตลิ!งพงัสําหรับด้านที!ตดิกบัลํานํ 1า 
 (๔) การก่อสร้างหรือติดตั 1งสะพานเทียบหรือ ท่าเทียบเรือ ระบบท่อก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซหรือ
สิ!งก่อสร้างอื!น ลว่งลํ 1าเข้าไปในลํานํ 1า ต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ 1าเรือไทย
และกฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้อง และให้ถือว่าสะพานเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ระบบท่อก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ 
หรือสิ!งก่อสร้างอื!นนั 1นเป็นสว่นหนึ!งของสถานีบริการนั 1นด้วย 
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 ๑๓

 สะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือที!ใช้สําหรับติดตั 1งระบบท่อก๊าซหรือตู้จ่ายก๊าซหรือใช้
เทียบเรือ ต้องทําด้วยวสัดถุาวรและทนไฟ มีความมั!นคงแข็งแรงเพียงพอ ไม่ทรุดตวัและไม่ขยบัตวั
อนัจะเป็นเหตใุห้ระบบทอ่ก๊าซเสียหายหรือรั!ว 
 ข้อ ๑๗ สถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทั 1งทางบกและทางนํ 1า ต้องมีลกัษณะ
และระยะปลอดภยัตามที!กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๑๘ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซต้องควบคมุดแูลให้สถานีบรรจกุ๊าซ ลาน
บรรจุก๊าซ หรือสถานีบริการที!ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซมีลักษณะ และระยะปลอดภัยตามที!
กําหนดในหมวดนี 1 
  

หมวด ๔ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานทีเก็บก๊าซ 

 ข้อ ๑๙ สถานที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของร้านจําหน่ายก๊าซ ต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภยัดงันี 1 
 (๑) สถานที!ต้องและเก็บถงัก๊าซหงุต้มจะต้องอยูที่!ชั 1นระดบัพื 1นดนิของอาคาร 
 (๒) สถานีที!ต้องและเก็บถงัก๊าซหุงต้มต้องอยู่ห่างจากแหล่งที!มีความร้อนสงูจากที!มีเปลว
ไฟ หรือประกายไฟ หรือจากวัสดุที!ทําให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ถ้า
ระยะห่างไม่ถึงที!กําหนดจะต้องสร้างกําแพงกนัไฟกั 1นระหว่างสถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหุงต้มกับ
บริเวณดงักลา่ว 
 (๓) ฝาและผนงัของสถานที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหุงต้มต้องใช้วสัดุทนไฟ เพดาน ถ้าไม่ทํา
ด้วยคนอกรีตต้องมีฝ้าเพดาน ฝ้าและคร่าวต้องใช้วสัดทุนไฟ 
 (๔) พื 1นของสถานที!ต้องและเก็บถงัก๊าซหงุต้มต้องเป็นพื 1นคอนกรีตเรียบและผิดพื 1นต้องเป็น
วสัดชุนิดที!ทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขดัมนั หินเกล็ดขดัมนั กระเบื 1อ
ยาง ฯลฯ 
 (๕) ระดบัพื 1นของสถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหุงต้มและส่วนอื!น ๆ ของอาคารที!ใช้สอยเพื!อ
การอื!นภายในอาคารที!ใช้เป็นร้านจําหน่ายก๊าซ ต้องสงูกว่าระดบัพื 1นภายนอกในอาคารในกรณีที!มี
การยกระดบัทางเท้าหน้าอาคารที!ใช้เป็นร้างจําหนา่ยก๊าซต้องดําเนินการปรับ 
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 ๑๔

ระดบัพื 1นภายในอาคารให้สูงกว่าระดบัทางเท้าหน้าอาคารภายในสามเดือนนบัแต่วันที!ยกระดบั
ทางเท้าดงักลา่วเสร็จ 
 ข้อ ๒๐  สถานที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหุงต้มของสถานที!ใช้ก๊าซ ต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) สถานที!และเก็บถงัก๊าซหงุต้มต้องอยูที่!ชั 1นระดบัพื 1นดนิของอาคาร 
 (๒) สถานที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหงุต้มต้องยู่ห่างจากแหล่งที!มีความร้อนสงูจากที!มีเปลวไฟ 
หรือประกายไฟ หรือจากวสัดทีุ!ทําให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไมน้่อยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
 (๓) พื 1นของสถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหงุต้มต้องเป็นพื 1นคนอกรีตเรียบ และผิดพื 1นต้องเป็น
วสัดชุนิดที!ทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยากเช่น ซีเมนต์ขดัมนั หินเกล็ดขดัมนั กระเบื 1อ
ยาง ฯลฯ 
 ข้อ ๒๑ สถานที!ต้องและเก็บถังก๊าซหุงต้มของสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซต้องมี
ลกัษณะและระยะปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) มีลกัษณะและระระปลอดภยัตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๔) 
 (๒) สถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหงุต้ม อยูห่า่งจากแหลง่ที!มีอณุหภูมิเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส 
จากที!มีเปลวไฟหรือรปะกายไฟ หรือจากวสัดทีุ!ทําให้เกิดไฟหรือไฟไหมได้ง่าย ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
เมตร 
 ข้อ ๒๒ โรงเก็บก๊าซต้องมีลกัษณะและระยะปลอดภยั ดงันี 1 
 (๑) โรงเก็บก๊าซต้องเป็นอาคารชั 1นเดียว สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟและอยู่ห่างจาก
อาคารอื!นหรือแนวเขตที!ดนิของผู้ อื!นไมน้่อยกวา่ ๒๐.๐๐ เมตร 
 (๒) มีรั 1วโปร่งทําด้วยวัสดทุนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ห่างจากขอบโรงเก็บก๊าซไม่
น้อยกวา่ ๕.๐๐ เมตร โรงเก็บก๊าซและรั 1วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางเข้าออกดงักล่าวต้อง
มีประตโูปร่งที!เปิดออกด้านนอก มีกญุแจชนิดที!สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกญุแจ
และปิดประตตูลอดเวลาที!ไมมี่การปฏิบตังิาน 
 ถ้าไม่อาจจดัให้โรงเก็บก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื!น หรือแนวเขตที!ดินของผู้ อื!นถึง ๒๐.๐๐ 
เมตร ได้ต้องสร้างกําแพงกนัไฟด้านนั 1นสงูไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากของโรงเก็บก๊าซ
ไมน้่อยกวา่ ๕.๐๐ เมตร โดยไมต้่องมีรั 1งโปร่งด้านนั 1นก็ได้ 
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 ๑๕

 (๓) สถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหุงต้มของโรงเก็บก๊าซ ต้องอยู่ที!ชั 1นระดบัพื 1นดินและต้องอยู่
ห่างจากแหล่งที!มีความร้อนสูงจากที!มีเปลวไฟหรือประกายไฟ หรือจากวสัดทีุ!ทําให้เกิดไฟหรือไฟ
ไหม้ได้ง่าย ไมน้่อยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
 (๔) พื 1นของโรงเก็บก๊าซต้องแข็งแรง เรียบ และผิดพื 1นต้องเป็นวสัดชุนิดที!ทําให้เกิดประกาย
ไฟจากการเสียดสีได้ยาก เชน่ ซีเมนต์ขดัมนั หินเกล็ดขดัมนั กระเบื 1อยาง ฯลฯ ระดบัพื 1นของโรงเก็บ
ก๊าซต้องไม่ตํ!ากว่าระดบัพื 1นภายนอก ถ้าทําเป็นพื 1นลอยใต้พื 1นต้องเปิดโล่งทุกด้าน เพื!อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ระดบัพื 1นที!ลอยต้องสูงกว่าระดบัพื 1นภายนอกและห้ามเก็บสิ!งของใด ๆ ไว้ใต้พื 1น
นั 1น 
 (๕) พื 1นของโรงเก็บก๊าซต้องไม่มีร่อง บอ่ หรือที!ตํ!าซึ!งจะเป็นที!สะสมก๊าซได้ถ้าจําเป็นต้องมี
ร่องบ่อ อยู่ในโรงเก็บก๊าซต้องทําท่อหรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกอย่างเพียงพอ ท่อหรือราง
ระบายก๊าซ ต้องแยกจากทอ่หรือทางระบายนํ 1า 
 (๖) การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซเพื!อรอการบรรจุ ขนส่ง หรือซ่อมต้องเก็บไว้ ณ ที!ที!จัดไว้
เฉพาะในโรงเก็บก๊าซ 
 ข้อ ๒๓ เจ้าของและผู้ครอบครองร้านจําหนา่ยก๊าซ สถานที!ใช้ก๊าซ สถานที!จําหน่ายอาหาร
ที!ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซต้องควบคุมดูแลให้ร้านจําหน่ายก๊าซ สถานที!ใช้ก๊าซ สถานที!จําหน่าย
อาหารที!ใช้ก๊าซ หรือตรงเก็บก๊าซที!ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีลกัษณะและระยะปลอดภัย
ตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
 

หมวด ๕ 
การวางระบบท่อก๊าซ และการตดิตั >งอุปกรณ์ 

 ข้อ ๒๔ การวางระบบทอ่ก๊าซในสถานีบรรจกุ๊าซ หรือลานบรรจกุ๊าซต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องใชท่อ่เหล็กกล้าชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะและมี!ตะเข็บ แตถ้่าเป็นท่อที!มีเฉพาะไอ
ก๊าซผ่าน และมีความดนัของไอก๊าซไม่เกิน ๐.๔๘ เมกาปาสกาลเมตร หรือเป็นท่อที!วางไว้ภายใน
อาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซที!มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดนัของไอก๊าซไม่เกิน 
๐.๑๔ เมกาปาสกาลมาตร จะเป็นชนิดที!มีตะเข็บก็ได้ 
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 (๒) ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที!จําเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยบัตวั
ได้ และทอ่ออ่นจะต้องเป็นชนิดที!ได้ และทอ่ออ่นต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๓) การต่อท่อต้องกระทําโดยวิธีเชื!อม หรือวิธีอื!นตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด การ
ต่อท่อต้องต่อให้มีรอยต่อชนิดที!ขยับตัวได้อยู่ด้วย และต้องจัดให้มีสื!อไฟฟ้าที!รอยต่อดังกล่าว 
เพื!อให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้ตลอด ข้อตอ่ที!ใช้ต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๔) การวางทอ่จะวางไว้เหนือพื 1นดนิหรือฝังไว้ใต้พื 1นดนิก็ได้ แตต้่องปฏิบตัดิงันี 1 
 (ก) ทอ่ที!วางไว้เหนือพื 1นดนิต้องทาสีรองพื 1นกนัสนิทไมน้่อยกวา่สองครั 1งแล้วทาทบัหน้าด้าน
ด้วยสีลดความร้อนไมน้่อยกวา่สองครั 1ง และต้องมีการป้องกนัมิให้ยานพาหนะหรือสิ!งอื!นมากระทบ 
 (ข) ท่อที!ฝังไว้ใต้ดินต้องทาทบัด้วยวสัดปุ้องกันการผุกร่อน เช่น ฟลิ 1นค์โค้ท หรือ ยางแส
ฟัลท์หรือวสัดอืุ!นที!ใช้แทนกันได้ไม่น้อยกว่าสองครั 1ง และท่อต้องอยู่ตํ!ากว่าผิวดินไม่น้อยกว่า ๗๐ 
เซนติเมตร และต้องจดัให้มีเครื!องหมายถาวรไว้เหนือพื 1นดินแสดงตําแหน่งและแนวของท่อให้เห็น
ได้ชดัเจน 
 (๕) ท่อที!วางผ่านกําแพงคอนกรีตหรือกําแพงอิฐต้องวางในปลอกที!ฝังไว้ในกําแพนั 1น และ
สามารถเอทอ่เข้าออกได้โดยสะดวก 
 (๖) ท่อทุกท่อที!ต่อจากถังเก็บและจ่ายก๊าซเพื!อจ่ายไปยงัอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานี
บรรจกุ๊าซหรือพื 1นที!สําหรับใช้บรรจกุ๊าซของลานบรรจกุ๊าซต้องติดตั 1งลิ 1นปิดเปิดชนิดปิดเปิดได้เร็วไว้
ภายนอกอาคารที!ใช้บรรจุก๊าซของสถานีบรรจุก๊าซ หรือนอกบริเวณพื 1นที!สําหรับใช้บรรจุก๊าซของ
ลานบรรจกุ๊าซ 
 (๗) ทอ่สว่นที!ก๊าซไหลผ่านและที!อยู่ระหว่างลิ 1นปิดเปิดสองตวั ต้องติดตั 1งกลอปุกรณ์นิรภยั
แบบระบายไว้ ในกรณีที!ติดตั 1งกลอปุกรณ์นิรภยัแบบระบายกบัท่อที!วางไว้ภายในอาคารที!ใช้บรรจุ
ก๊าซ ของสถานีที!บรรจกุ๊าซ ต้องทําทอ่หรือรางระบายก๊าซออกสู่ภายนอกเพื!อมิให้ก๊าซเข้าไปภายใน
อาคารดงักลา่ว 
 “(๘) ต้องติดตั 1งลิ 1นควบคมุการไหลที!ข้อตอ่ท่อจ่ายก๊าซของถงัเก็บละจ่ายก๊าซตามขนาดที!
เหมาะสมกบัขนาดทอ่จา่ยก๊าซ” 
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 (ความสนข้อ ๒๔ (๘) เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๙ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑) 

 (๙) เพื!อป้องกนัมิให้ความดนัในท่อจ่ายก๊าซไปยงัหวัก๊าซเกินความดนัสงูสดุที!ได้ออกแบบ
ไว้ให้ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ!ง ดงันี 1 
  (ก) ตอ่ทอ่แยกจากทอ่จา่ยก๊าซไปยงัถงัเก็บและจ่ายก๊าซและมีลิ 1นปิดเปิดอตัโนมตั ิ
หรือตอ่ท่อแยกจากท่อจ่ายก๊าซกลบัไปยงัท่อที!ตอ่มาจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซก่อนถึงเครื!องสบุก๊าซ
และมีลิ 1นปิดเปิดอตัโนมตั ิหรือ 
  (ข) ใช้วิธีอื!นที!สามารถป้องกันมิให้ความดนัในท่อจ่ายก๊าซไปยังหวัจ่ายก๊าซเกิน
ความดนัสงูสดุที!ได้ออกแบบไว้ ทั 1งนี 1 ตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**เห็นชอบ 
 (๑๐) ต้องใช้ระบบหวัจ่ายก๊าซชนิดที!เมื!อถอดออกจากลิ 1นของกระป๋องก๊าซหรือถังก๊าซหุง
ต้มแล้วมีก๊าซค้างและรั!วที!หวัจา่ยก๊าซน้อยที!สดุ 
 (๑๑) ต้องใช้เครื!องสูบก๊าซชนิดที!ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ และเป็นชนิดที!มีหรือสามารถ
ประกอบกลอปุกรณ์ควบคมุความดนัในทอ่จา่ยก๊าซไม้ให้เกินความดนัสงูสขุที!ได้ออกแบบไว้ 
 (๑๒) การตดิตั 1งเครื!องสบูก๊าซสําหรับสบูก๊าซจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ไปยงัตู้จ่ายก๊าซหรือ
หัวจ่ายก๊าซ ต้องไม่ติดตั 1งใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และต้องใช้เครื!องสูบก๊าซชนิดที!ใช้กับก๊าซ
โดยเฉพาะ และต้องเป็นชนิดที!มีกลอุปกรณ์ควบคุมความดนัในท่อจ่ายก๊าซไม่ให้เกิดความดัน
สงูสดุที!ได้ออกแบบไว้ หรือสามารถนําเอากลอปุกรณ์ควบคมุความดนัเข้าไปประกอบได้ 
 (๑๓) ลิ 1นปิดเปิดทกุตวัต้องตดิตั 1งอยู ่ณ ตําแหนง่ที!สามารถเข้าไปปิดเปิดได้สะดวก 
 (๑๔) เมื!อติดตั 1งระบบท่อก๊าซเสร็จแล้วและก่อนเริ!มบรรจุก๊าซลงในถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
ต้องทดสอบระบบท่อก๊าซทั 1งหมดด้วยความดนัไม่น้อยกว่าหนึ!งเท่าครึ!งของความดนัใช้งาน โดย
รักษาความดนัที!ใช้ทดสอบให้คงที!ไว้ไมน้่อยกวา่สามสิบนาทีจะเป็นที!แนน่อวา่ระบบท่อก๊าซไม่รั!วจึง
จะทําการบรรจกุ๊าซได้ 
 ข้อ ๒๕ การวางระบบท่อก๊าซในสถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบกหรือ
สถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แกยานพาหนะทางนํ 1า หรือสถานีบริการที!บรรจกุ๊าซให้แก่ยานพาหนะ
ทั 1งทางบกและทางนี 1 ให้ปฏิบตัติามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓) และ (๑๔) 
 ข้อ ๒๖ ตู้จา่ยก๊าซต้องประกอบด้วยอปุกรณ์อยา่งน้อย ดงันี 1 
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 ๑๘

(๑) เครื!องแยกสว่นที!เป็นไอออกจากก๊าซก่อนผา่นมาตรวดัปริมาณก๊าซ 
(๒) มาตรวดัปริมาณก๊าซ 
(๓) ลิ 1นป้องกนัไอก๊าซไหลผา่น 
(๔) หวัจา่ยก๊าซและสายหวัจา่ยก๊าซ 
(๕) ลิ 1นควบคมุการไหล 
(๖) มาตรแสดงจํานวนตามปริมาณของก๊าซที!จ่าย ยกเว้นตู้จ่ายก๊าซที!ใช้ในสถานีบิการที!

มิได้จําหนา่ยขาย 
ข้อ ๒๗ หวัจา่ยก๊าซต้องมีลกัษณะ ดงันี 1 

 (๑) ต้องเป็นหัวจ่ายก๊าซที!เมื!อต่อเข้ากับลิ 1นบรรจุก๊าซของถังก๊าซรถยนต์หรือถังก๊าซเรือ
ยนต์ต้องแนน่สนิทไมรั่!ว และไมต้่องใช้มือจบัตลอดเวลาบรรจ ุ
 (๒) ต้องเป็นหวัจ่ายก๊าซที!ปิดการจ่ายได้ทนัที เมื!อถอดออกจากลิ 1นบรรจุก๊าซของถังก๊าซ
รถยนต์หรือถงัก๊าซเรือยนต์ 
 (๓) ต้องเป็นหวัจ่ายก๊าซที!ป้องกันการไหลของก๊าซได้เมื!อหัวจ่ายก๊าซต่อเข้ากับลิ 1นบรรจุ
ก๊าซของถงัก๊าซรถยนต์หรือพงัก๊าซเรือยนต์ไมส่นิท 
 (๔) ต้องเป็นหวัจ่ายก๊าซที!ป้องกนัไม่ให้ก๊าซไหลกลบัเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซได้หลงัจากที!
ได้จา่ยผา่นมาตวดัปริมาณก๊าซแล้ว 
 ข้อ ๒๘ สายหวัจา่ยก๊าซต้องมีลกัษณะ ดงันี 1 
 (๑) ต้องเป็นสายออ่น ยาวไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร รับความดนัสงูสดุได้ไม่น้อยกว่า ๙.๐ เมกา
ปาสกาลมาตร และต้องทดสอบตอ่หน้านายตรวจทกุหกเดือนด้วยความดนัไม่น้อยกว่า ๒.๐ เมกา
ปาสกาลมาตร เมื!อนายตรวจพอใจในการทดสอบให้ติดเครื!องหมายแสดงการทดสอบ พร้อมทั 1ง
ระบวุนั เดือน ปี ที!ทดสอบไว้ที!สายหวัจา่ยก๊าซเพื!อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 ในกรณีที!เป็นสถานีบริการที!บรรจกุ๊าซให้แก่ยานพาหนะทางนํ 1า สายหวัจ่ายก๊าซจะยาวเกิน 
๕.๐๐ เมตรก็ได้ แตต้่องไมเ่กิน ๘.๐๐ เมตร 
 (๒) ต้องยึดแน่นกับตู้จ่ายก๊าซ และมีข้อต่อชนิดป้องกันก๊าซรั!วเมื!อสายขาด (Breakaway 
Coupling) ด้วย 
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 ๑๙

 ข้อ ๒๙ การตั 1งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที!บรรจกุ๊าซให้แก่ยานพาหนะทางบกต้องปฏิบตัิ
ดงันี 1 
 (๑) ต้องห่างจากเครื!องสูบนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงและถังเก็บนํ 1ามนัเชื 1อเพลิง (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 
๒๐.๐๐ เมตร 
 (ความในข้อ ๒๙ (๑) เดิมถกูยําเลกิและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
ฑ.ศ. ๒๕๓๑)) 

 (๒) ต้องหา่งจากถงัเก็บและจา่ยก๊าซไมน้่อยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
 (๓) ต้องหา่งจากกําแพงกนัไฟ และผนงัอาคารบริการไมน้่อยกวา่ ๖.๐๐ เมตร 
 (๔) ต้องหา่งจากแนวเขตของถนนสาธารณะหรือทางหลวงไมน้่อยกวา่ ๖.๐๐ เมตร 
 (๕) ด้านที!ยานพาหนะสามารถเข้าถึงตู้จ่ายก๊าซได้ ต้องจดัให้มีเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ ๑๐ เซนตเิมตร ภายในทอ่ให้เทคอนกรีตเตม็ฝังแน่นในดินลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ 
เซนตเิมตร กนัตู้จา่ยก๊าซด้านนั 1น เสาทอ่เหล็กต้องอยูห่า่งจากตู้ ก๊าซไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เสา
แต่ละต้นสูงจากระดบัพื 1นของสถานีบริการไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และมี
ระยะหา่งระหวา่งเสาแตล่ะต้นไมเ่กิน ๑.๒๐ เมตร 
 ข้อ ๓๐ การตั 1งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะทางนํ 1ามนัปฏิบตัิ
ดงันี 1 
 (๑) ให้ปฏิบตัติามข้อ ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) 
 (๒) ในกรณีที!ตั 1งตู้จ่ายก๊าซบนสะพานเทียบเรือหรือเท่าเทียบเรือตู้จ่ายก๊าซต้องห่างจาก
ขอบสะพานเทียบเ รือหรือไม่ น้อยกว่า  ๑.๐๐ เมตร และต้องจัดให้มี เสาท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มยึดแน่นกับพื 1น
สะพานเทียบเรือหรือท่าเทียบเรือห่างจากตู้จ่ายก๊าซไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูง
จากระดบัพื 1นของสะพานเทียบเรือหรือ ท่าเทียบเรือไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร ติดตั 1งไว้เฉพาะด้านที!
ยานพาหนะอาจเข้าไปกระแทกตู้จ่ายก๊าซได้ในกรณีที!ตั 1งตู้จ่ายก๊าซบนพื 1นดิน ตู้จ่ายก๊าซต้องห่าง
จากเขื!อนป้องกนัตลิ!งพงัไมน้่อยกวา่ ๒.๐๐ เมตร และให้นําข้อ ๒๙ (๕) มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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 ๒๐ 

 ข้อ ๓๑ การตั 1งตู้จ่ายก๊าซในสถานีบริการที!บรรจกุ๊าซให้แก่ยานพาหนะทั 1งทางบกและทาง
นํ 1า ให้ปฏิบตัติามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ 
 ข้อ ๓๒ การวางระบบทอ่กาซในสถานีที!ใช้ก๊าซที!ไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าและปฏิบตัิตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๑๓) และ 
(๑๔) 
 (๒) ถ้าไมใ่ช้ทอ่เหล็กกล้าตาม (๑) แตใ่ช้ท่อทองแดงแทน ต้องเป็นท่อทางแดงชนิดที!ใช้กบั
ก๊าซโดยเฉพาะและไมมี่ตะเข็บ และมีเส้นผา่นศนูย์กลางไมเ่กิน ๑๓ มิลลิเมตร 
 (๓) ให้ใช่ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที!จําเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยบัตวั
ได้ เพื!อความสะดวกในการติดตั 1งเข้ากับเครื!องใช้ที!เกี!ยวกับก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซและต้องอยู่
ภายใต้ข้อกําหนด ดงันี 1 
  (ก) ทอ่ออ่นต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
  (ข) ในกรณีที!ความดนัใช้งานของก๊าซในท่อไม่เกิน ๐.๐๐๗ เมกาปาสกาลมาตร 
ท่ออ่อนและอุปกรณ์ประกอบต้องรับแรงดนัสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ เมกาปาสกาลมาตร ใน
กรณีที!ความดนัใช้งานของก๊าซในท่อก๊าซเกิน ๐.๐๐๗ เมกาปาสกาลมาตร และอุปกรณ์ประกอบ
ต้องรับแรงดนัสงูสดุไมน้่อยกวา่ ๕.๒ เมกาปาสกาลมาตร 
  (ค) ทอ่ออ่นที!ใช้ภายในอาคาร ต้องมีความยาวไมเ่กิน ๒.๐๐ เมตร และต้องไม่วาง
จากห้องหนึ!งไปยงัอีกห้องหนึ!ง หรือวางผา่นกําแพง ฝา ผนงั พื 1น หรือฝ้าเพดาน และต้องไม่วางในที!
ลบัตา 
  (ง) ทอ่ออ่นต้องไมว่างผา่นที!ที!มีอณุหภมูิสงูเกิน ๕๒ องศาเซลเซียส 
  (จ) การตอ่ท่ออ่อนต้องใช้ข้อตอ่แบบเกลียว หรือการต่อแบบใช้หน้าแปลนเว้นแต่
ทอ่ออ่นชว่งที!มีความดนัน้อยกวา่ ๐.๐๐๗ เมกาปาสกาลมาตร จะใช้เข็มขดัรัดทอ่แบบโลหะก็ได้ 
 (๔) ต้องติดตั 1งอุปกรณ์ปรับความดนัที!ใช้ดบัก๊าซโดยเฉพาะและการติดตั 1งอุปกรณ์ปรับ
ความดนัต้องอยูภ่ายใต้ข้อกําหนด ดงันี 1 
  (ก) อุปกรณ์ปรับความดนัจะต้องติดตั 1งไว้ภายนอกอาคาร ในกรณีที!จําเป็นต้อง
ตดิตั 1งอปุกรณ์ปรับความดนัไว้ภายในอาคาร ต้องทําทอ่หรือรางระบายก๊าซจาก 
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 ๒๑ 

อุปกรณ์ปรับความดนันี 1ออกไปภายนอกอาคาร โดยต่อท่อจากการกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย
ของอปุกรณ์ปรับความดนั 
  (ข) อปุกรณ์ปรับความดนัต้องยึดแน่นติดกนัลิ 1นของถังก๊าซหงุต้มหรือผนงัของอา
คาหรือแทน่ยดึ 
  (ค) ในกรณีที!ระบบท่อก๊าซมีอุปกรณ์ปรับความดนัตวัเดียวต้องติดตั 1งให้ใกล้กับ
ภาชนะบรรจกุ๊าซซึ!งต้องไมเ่กิน ๖๐ เซนตเิมตร 
  ในกรณีที!ระบบท่อก๊าซมีการติดตั 1งอุปกรณ์ปรับความดนัหลายตวัอุปกรณ์ปรับ
ความดนัตวัแรกต้องตดิตั 1งให้ใกล้กบัภาชนะบรรจกุ๊าซซึ!งต้องไมเ่กิน ๖๐ เซนตเิมตร 
 ข้อ ๓๓ การวางระบบท่อก๊าซในสถานที!ใช้ก๊าซที!เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
นอกจากต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานแล้ว ต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องใช่ท่อเหล็กกล้าและปฏิบตัิตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๑๓) และ 
(๑๔) 
 (๒) ให้ใช่ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที!จําเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยบัตวั
ได้เพื!อความสะดวกในการติดตั 1งเข้ากับเครื!องใช้ที!เกี!ยวกับก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซและต้องอยู่
ภายใต้ข้อกําหนด ดงันี 1 
  (ก) ทอ่ออ่นต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
  (ข) ระบบท่อก๊าซที!มีความดนัใช้งานตั 1งแต ่๐.๔๕ เมกาปาสกาลมาตรขึ 1นไป ต้อง
ตดิตั 1งลิ 1นปิดเปิดที!สามารถควบคมุได้ในระยะไกล เพื!อป้องกนัอบุตัเิหตเุมื!อทอ่ออ่นชํารุ 
  (ค) ระบบท่อก๊าซที!มีความดนัใช้งานน้อยกว่า ๐.๔๕ เมกาปาสคาลมาตร ต้อง
ตดิตั 1งลิ 1นปิดเปิด 
 (๓) ต้องตดิตั 1งอปุกรณ์ปรับความดนัชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะที!ระบบทอ่จา่ยก๊าซ 
 (๔) ระบบท่อก๊าซที!อยู่ระหว่างถังเก็บและจ่ายก๊าซและเครื!องทําไอ (Vaporizers) ต้อง
ตดิตั 1งลิ 1นปิดเปิดไว้ 
 (๕) เครื!องทําไอ (Vaporizers) ต้องเป็นชนิดที!ใช้ก๊าซโดยเฉพาะ และต้องตั 1งบนฐานรากที!
มั!นคงแข็งแรง 
 ข้อ ๓๔ การวางระบบท่อก๊าซในสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซซึ!งใช้ก๊าซจากถงัก๊าซหุง
ต้มที!มีความจรุวมกนัตั 1งแต ่๕๐๐ ลิตรขึ 1นไป หรือจากถงัก๊าซหงุต้มที!มีความจ ุ
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 ๒๒

รวมกันน้อยกว่า ๕๐๐ เมตร แต่มีการตั 1งถังก๊าซหุงต้มเป็นกลุ่มเพื!อการใช้ก๊าซโดยระบบท่อก๊าซ 
หรือจากถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องใช้ท่อเหล็กกล้าชนิดที!ใช้กับกาซโดยเฉพาะและจะเป็นชนิดที!มีตะเข็บหรือไม่มี
ตะเข็บก็ได้ 
 (๒) ถ้าไมใ่ชท่อ่เหล็กกล้าตาม (๑) แตใ่ช้ท่อทองแดงแทน ต้องเป็นท่อทองแดงชนิดที!ใช้กบั
ก๊าซผ่านและความดนัของไอก๊าซไม่เกิน ๐.๔๘ เมกาปาสกาลมาตรหรือเป็นท่อที!วางไว้ภายใน
อาคารที!มีเฉพาะไอก๊าซผ่านและมีความดนัของไอก๊าซไม่เกิน ๐.๔๘ เมกาปาสกาลมาตร จะเป็น
ชนิดที!มีตะเข็บก็ได้ 
 (๓) ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซเฉพาะช่วงที!จําเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยบัตวัได้
เพื!อความปลอดภยัในการตดิตั 1งเข้ากบัเครื!องใช้ที!เกี!ยวกบัหรือภาชนะบรรจกุ๊าซและท่ออ่อนตวัเป็น
ชนิดที!ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ มีความยาวแตล่ะช่วงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร การตอ่ท่ออ่อนต้องใช้ข้อต่อ
แบบเกลียวหรือการต่อแบบใช้หน้าแปลนเว้นแต่ท่ออ่อนช่วงที!มีความดนัน้อยกว่า ๐.๐๐๗ เมกา
ปาสมาตร จะใช้เข็มขดัรัดทอ่แบบโลหะก็ได้ 
 (๔) การตอ่ทอ่ต้องกระทําโดยวิธีเชื!อม หรือวิธีอื!นที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด 
 (๕) ต้องไม่ฝังท่อก๊าซไว้ในพื 1นหรือผนัง ถ้าวางท่อก๊าซทะลุผ่านพื 1นหรือผนังต้องวางใน
ปลอกที!ฝังไว้ที!พื 1นหรือผนงัดงักลา่ว 
 (๖) ต้องติดตั 1งอุปกรณ์ปรับความดนัที!ถังก๊าซหงุต้มหรือที!ถงัเก็บและจ่ายก๊าซและที!ระบบ
ทอ่จา่ยก๊าซ อปุกรณ์ปรับความดนัต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๗) ต้องตดิตั 1งอปุกรณ์นิรภยัแบบระบายที!ทอ่ก๊าซที!อยูร่ะหวา่งลิ 1นปิดเปิดสองตวัด้วย 
 (๘) เมื!อติดตั 1งระบบระบบท่อก๊าซเสร็จแล้วและก่อนเริ!มใช้งาน ต้องทดสอบระบบท่อก๊าซ
ทั 1งหมดด้วยความไม่น้อยกว่าหนึ!งเท่าครึ!งของความดันใช้งาน โดยรักษาความความดันที!ใช้
ทดสอบให้คงที!ไว้ไมน้่อยกวา่สามสิบนาที!จนเป็นที!แนน่อนวา่ระบบทอ่ก๊าซไมรั่วจงึจะเริ!มใช้งานได้ 
 ข้อ ๓๕ ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุก๊าซต้องควบคุมดูแลให้สถานีที!บรรจุก๊าซ 
ลานบรรจุก๊าซ หรือสถานบริการที!ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซ มีระบบท่อก๊าซและการติดตั 1ง
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ถกูต้องและครบถ้วนตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
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 ข้อ ๓๖ จ้าของและผู้ครอบครองสถานที!ใช้ก๊าซหรือสถานีที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซต้อง
ควบคุมดูแลให้สถานีที!ใช้ก๊าซหรือสถานีทีจําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซที! ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง มีระบบท่อก๊าซ และการติดตั 1งอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนตามที!กําหนดใน
หมวดนี 1 
 

หมวด ๖ 
ภาชนะบรรจุก๊าซ 

 ข้อ ๓๗ ภาชนะบรรจกุ๊าซมี ๖ ชนิด ดงันี 1 
(๑) กระป๋องก๊าซ 
(๒) ถงัก๊าซหงุต้ม 
(๓) ถงัก๊าซรถยนต์ 
(๔) ถงัก๊าซเรือยนต์ 
(๕) ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ 
(๖) ถงัขนสง่ก๊าซ 
ข้อ ๓๘ กระป๋องก๊าซต้องเป็นภาชนะที!บรรจกุ๊าซได้ไม่เกิน ๑ ลิตร และทนความดนัสูงสุด

ได้ไมน้่อยกวา่ ๒.๗๕ เทา่ของความดนัใช้งาน แตต้่องไมน้่อยกวา่ ๑.๕๒ เมกาปาสกาลมาตร 
ข้อ ๓๙ ถังก๊าซหุงต้มต้องเป็นภาชนะที!บรรจุได้ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร และต้องมีขนาด 

ลกัษณะ และอปุกรณ์นิรภัยตามที!กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียม
เหล ว ที! ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส าหกร รมป ระ กาศ กํ าหนด  ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยม าตร ฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม และต้องมีข้อความ “อนัตราย ห้ามกลิ 1ง ห้ามกระแทก” เขียนไว้ที!ตงึถงัก๊าซ
หงุต้ม 
 “ข้อ ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ ใดผลิต นําเข้า หรือจําหน่ายถังก๊าซหุงต้มชนิดที!ติดตั 1งเตาก๊าซที!
สว่นบนของถงัก๊าซหงุต้ม และห้ามมิให้ผู้ใดตดิตั 1งเตาก๊าซที!สว่นบนของถงัก๊าซหงุต้ม” 
 (ความในข้อ ๔๐ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ.๒๕๓๑)) 
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 ข้อ ๔๑ ผู้ขนสง่ถงัก๊าซหงุต้มต้องขนสง่ด้วยความระมดัระวงัห้ามกลิ 1งถงัหรือกระแทกถงั 
 ข้อ ๔๒ ถังก๊าซรถยนต์ต้องเป็นภาชนะที!บรรจุก๊าซได้ไม่เกิน ๑๑๐ ลิตร สําหรับใช้กับ
รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือไม่เกิน ๑๕๐ ลิตร สําหรับใช้กับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก และต้องมีขนาด ลักษณะ และอุปกรณ์นิรภัย ตามที!กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหรับเครื!องยนต์สันดาปภายในที!กระทรวง
อตุสาหกรรมประกาศกําหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรบานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 ข้อ ๔๓ ถังก๊าซเรือยนต์ต้องมีขนาด ลักษณะ และอุปกรณ์นิรภัย ตามที!กําหนดใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สําหรับเครื!องยนต์สันดาปภายในที!
กระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 ข้อ ๔๔ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องเป็นภาชนะที!มีขนาดและลกัษณะ ดงันี 1 
 (๑) ใช้บรรจไุด้เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 (๒) ตวัถงัเก็บและจา่ยก๊าซชนิดที!มีรอยตะเข็บต้องเชื!อมตะเข็บด้วยไฟฟ้า 
 “(๓) เป็นถงัที!ทําด้วยเหล็กที!มีความแค้นประลยั (ultimate stress) ไม่น้อยกว่าสี!เท่าของ
ความเค้นที!เกิดขึ 1น (allowable stress) เนื!องจากความดนัใช้งานสงูสุดของก๊าซภายในถงัหรือใช้
เหล็กที!มีความค้นในการออกแบบมาตรฐานสากลที!กรมธุรกิจพลงังาน**เห็นชอบ” 

(ความในข้อ ๔๔ (๓) เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้ว โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๗ 
(พ.ศ.๒๕๓๖)) 

 “(๔) เป็นถงัที!คํานวณออกแบบให้รับความดงัของก๊าซได้ไมน้่อยกวา่ ๑.๗๒๔ เมกาลปาส
กาลมาตร” 
 (ความในข้อ ๔๔ (๔) เดิมถกูยกเลกิโดยข้อ ๒ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๗ (พ.ศ.๒๕๓๖)) 

 (๕) ถงัเก็บและจา่ยก๊าซที!ได้เจาะแล้ว ต้องเสริมความมั!นคงแข็งแรงตรงที!เจาะให้เพียงพอ 
และเกลียวของรอยเจาะต้องเป็นแบบเกลียวเรียวมีขนาดตามเกณฑ์คณุภาพมาตรฐานของสถาบนั
ที!เชื!อถือได้ หรือเปลี!ยนเกลียวตรงซึ!งกินเกลียวกนัอยา่งสนิทไมน้่อยกวา่สี!เกลียว และต้องทนแรง
เฉือนไมน้่อยกวา่สิบเทา่ของความดนัที!ใช้ทดสอบถงัเก็บและจา่ยกาซ และต้องมีวตัถกุนัก๊าซรั!วที!
แนน่หนา 
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 (๖) สว่นประกอบที!นํามายดึตดิ หรือตอ่กบัถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องไมทํ่าให้ถงัเก็บและจา่ย
ก๊าซรั!วได้ 
 (๗) การตอ่ทอ่หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ เข้ากบัถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องมีลิ 1นปิดเปิดซึ!งอยูใ่กล้กบั
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซมากที!สดุ 
 (๘) ผิวภายนอกของถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดินต้องทาสีรองพื 1นกนัสนิทไมน้่อย
กวา่สองครั 1ง แล้วทางทบัหน้าด้วยสีลดความร้อนจากภายนอกไมน้่อยกวา่สองครั 1ง 
 “(๙) ผิวภายนอกของถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบกลบหรือถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบฝังไว้ใน
ดนิ ต้องทาทบัด้วยวสัดปุ้องกนัการผกุกร่อน เชน่ ฟลิ 1นท์โค้ท หรือยางแอสฟัลท์หรือวสัดอืุ!นที!ใช้
แทนกนัได้ไมน้่อยกวา่สองครั 1ง) 
 “(๑๐) ตวัถงัเก็บและจา่ยก๊าซไมว่า่จะเป็นถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดนิหรือถงัเก็บ
จา่ยก๊าซแบบกลบ หรือถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบฝังไว้ในดิน ต้องยดึแนน่กบัฐานของถงัเก็บและจา่ย
กาว และฐานของถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ต้องยดึแน่นกบัเสารับถงัเก็บและจา่ยก๊าซและฐานรากของ
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซในลกัษณะที!ไมอ่าจเคลื!อนหรือลอยตวัได้และเสารับถงัและจา่ยกาซและฐาน
รากของถงัเก็บและจา่ยกาซต้องมีความมั!นคงแข็งแรงเพียงพอที!จะรับนํ 1าหนกั ของถงัเก็บและจา่ย
ก๊าซและนํ 1าหนกัอื!น ๆ ที!อาจกระทําตอ่เสาหรือฐานรากนั 1นได้โดยปลอดภยั” 
 (ความในข้อ ๔๔ (๙) (๑๐) ถกูยกเลกิและใช้ความใหมนํ่ 1าแทนแล้ว โดยข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงฉบบัที! 
๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)) 

 (๑๑) ฐานถงัเก็บและจา่ยก๊าซและเสารับถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องทําด้วยวสัดทุนไฟที!
สามารถทนความร้อยที!อณุหภมูิ ๖๐๐ องศาเซลเซียส ได้ไมน้่อยกวา่สองชั!วโมง 
 (๑๒) “ถงัเก็บและจา่ยก๊าซของสถานีบริการต้องเป็นถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบฝังไว้ในดิน 
ตามที!กําหนดไว้ในตารางที! ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 1” 
 (ความในข้อ ๔๔ (๑๒) ถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้ว โดยข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑ฉฉ 

 (๑๓) ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดนิ ต้องมีระบบท่อฉีดนํ 1าเหนือผิวถงัเพื!อลด
อณุหภมูิของผิวถงัเก็บและจ่ายก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.neevia.com


 ๒๖

“ข้อ ๔๔ ทว ิ ถงัเก็บและจ่ายก๊าซที!เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลายชนิดผสมกนัมีขนาด
บรรจุก๊าซไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลิตร ต้องเป็นถังที!คํานวณออกแบบให้รับความดนัของก๊าซได้ไม่
น้อยกวา่ ๑.๗๒๔ เมกาปาสกาลมาตร 
 ข้อ ๔๔ ตรี ถงัเก็บและจ่ายก๊าซที!เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวหลายชนิดผสมกนัมีขนาด
บรรจกุ๊าซเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลิตร ต้องเป็นถงัที!คํานวณออกแบบให้รับความดนัของกาซได้ไม่น้อย
กวา่ ๑.๒๕ เทา่ ของก๊าซชนิดนั 1นที!จะเก็บที!อณุหภมูิ ๔๒ องศาเซลเซียส 

ข้อ ๔๔ จัตวา ถังเก็บและจ่ายก๊าซที!เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเฉพาะโปรเปนหรือโปรปิ
ลิน หรือนอร์มลับิวเทน หรือไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส์ ต้องเป็นถงัที!คํานวณออกแบบให้รับความ
ดนัของก๊าซชนิดนั 1นที!จะเก็บอณุหภมูิ ๔๒ องศาเซลเซียส 

ข้อ ๔๔ เบญจ ถังเก็บและจ่ายกาซที!คํานวณออกแบบนอกเหนือจากที!กําหนดตามข้อ 
๔๔ ทวิ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๔ จตัวา โดยใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ เช่นระบบควบคมุอุณหภูมิ เป็นต้น ให้
คํานวณออกแบบตามมาตรฐานสากลที!กรมธุรกิจพลงังาน**เห็นชอบ 
 (ความในข้อ ๔๔ ทวิ ข้อ ๔๔ ตรี ข้อ ๔๔ จตัวา และข้อ ๔๔ เบญจนี 1เพิ!มขึ 1นโดยข้อ ๓ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที! ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)) 

 ข้อ ๔๕ การเชื!อมถงัเก็บและจา่ยกาซต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) การเชื!อมตามแนวรอบตวัถงัเก็บและจ่ายก๊าซต้องเชื!อมด้วยไฟฟ้าแบบตอ่ชน แบบชน
เกย หรือแบบเกย หรือแบบเกย ซึ!งมีระยะเกยไม่น้อยกว่าสี!เท่าของความหนาแน่นของผนังถังที!
คํานวณออกแบบไว้ 
 (๒) การเชื!อมตะเข็บตามแนวยาวที!ผนงัถงัเก็บและจ่ายก๊าซต้องเชื!อมด้วยไฟฟ้าโดยมีการ
ตอ่แบบตอ่ชนด้วยเครื!องเชื!อมอตัโนมตัิ และเมื!อเชื!อมแล้วรอยตะเข็บตามแนวยาวต้องละลายเป็น
เนื 1อเดียวกันกับผนงัถังเก็บและจ่ายก๊าซตลอดแนวโดยไม่มีรอยเว้าแหว่งที!ผนงัถังเก็บและจ่าก๊าซ 
หรือเป็นแอง่ตามขอบ 
 (๓) ส่วนประกอบที!จะนํามาเชื!อมเข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องเป็นเหล็กชนิดที!เชื!อม
ด้วยไฟฟ้าได้มีสว่นประกอบของคาร์บอนไมเ่กินร้อยละ ๐.๒๕ 
 ข้อ ๔๖ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องมีอปุกรณ์ตดิกบัถงัเก็บและจา่ก๊าซอยา่งน้อยดงันี 1 

(๑) ข้อตอ่ทอ่รับและทอ่จา่ยก๊าซ 
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(๒) ข้อตอ่ทอ่สําหรับระบายของเหลวออก 
(๓) เครื!องวดัความดนั 
(๔) เครื!องวดัระดบัก๊าซ 
(๕) กลอปุกรณ์นิรภยัแบบระบาย 
(๖) ฝากครอบหรือโกร่งกําบงัอปุกรณ์ตาม (๓) (๔) และ (๕) 
“ในกรณีที!เป็นถงัเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถงัเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินต้องมี

ท่อ (Man Hole) ต่อจากถังออกมาภายนอกหรือเหนือวัสดุที!กลบหรือเหนือพื 1นดินเพื!อติดตั 1ง
อปุกรณ์ตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และอปุกรณ์อื!น ๆ ตามที!เหมาะสม” 

(ความในข้อ ๔๖ วรรคสอง ถกูยกเลิกและความใหม่นี 1แทนแล้ว โยข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑)) 

ข้อ ๔๗ การตดิตั 1งอปุกรณ์เข้ากบัถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ต้องปฏิบตัดิงันี 1 
(๑) ต้องมีลิ 1นปิดเปิดที!ข้อตอ่หรือระหวา่งข้อตอ่กบัทอ่ 
(๒) ต้องมีลิ 1นป้องกนัก๊าซไหลกลบัที!ทอ่รับก๊าซเข้าถงั 
(๓) การตอ่ท่อจ่ายไอกาซที!มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเกิน ๘ มิลลิเมตร หรือท่อจ่ายก๊าซที!มี

ขนาดเส้น ผา่ศนูย์กลางเกิน ๓ มิลลิเมตร จากถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องมีลิ 1นควบคมุการไหล หรือลิ 1น
ปิดเปิดทีทําการควบคมุการไหลได้ในระยะไกลเมื!อทอ่จา่ยก๊าซรั!ว 

“(๔) การตดิตั 1งกลอปุกรณ์นิรภยัแบบระบายสําหรับถงัเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินที!
มีความจุเกิน ๗,๖๐๐ ลิตร ต้องมีท่อสําหรับให้ก๊าซระบายขึ 1นข้างบนสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 
จากส่วนบนของถังเก็บและจ่ายก๊าซ สําหรับถงัเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือถงัเก็บและจ่ายก๊าซ
แบบฝังไว้ในดนิทกุขนาดต้องมีทอ่สําหรับให้ก๊าซระบายขึ 1นข้างบนสงูไมน้่อยกวา่ ๔.๐๐ เมตร เหนือ
ระดบัพื 1นดนิ” 

(ความในข้อ ๔๗ (๔) เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้ว โดยข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ.๒๕๓๑)) 

(๕) กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายทุกตวัต้องมีชื!อ หรือตรา หรือเครื!องหมายการค้าของ
ผู้ผลิตตดิอยูแ่ละต้องได้รับการทดสอบ (testing) ก่อนการตดิตั 1งหรือก่อนการใช้งานและต้องทําการ
ทดสอบทุกปีในวาระที!จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ โดยมีแผ่นป้ายที!มีชื!อ หรือ
ตรา ของผู้ ทดสอบ และ วัน เดือน ปี ที!ทดสอบกลอุปกรณ์นิรภัยนั 1นผูกติดไว้ และต้องมีหนังสือ
รับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบด้วย 
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 ลิ 1นทุกตวัต้องมีชื!อ หรืตรา หรือเครื!องหมายการค้าของผู้ ผลิตติดอยู่ และต้องได้รับการ
ทดสอบก่อนการใช้งาน และต้องทําการทดสอบตามวาระที!มีการทดสอบและตรวจสอบ (testing 
and examination) ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ โดยมีแผ่นป้ายที!มีชื!อ หรือตราของผู้ทดสอบ และวนั เดือน 
ปี ที!ทดสอบลิ 1นนั 1นผูกติดไว้ และต้องมีหนงัสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบ
ด้วย 
 เมื!อติดตั 1งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย และลิ 1นเข้ากบัถงัเก็บและจ่ายก๊าซและต้องมีการ
ทดสอบอีกครั 1งหนึ!งพร้อมกบัการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซโดยมีชื!อหรือตรา ของผู้
ทดสอบ ของผู้ทดสอบ วนั เดือน ปี ที!ทดสอบติดบนอปุกรณ์นิรภัย และลิ 1นนั 1นหรือจะใช้ป่ายที!มีชื!อ 
หรือตราของผู้ทดสอบ และวนั เดือน ปี ที!ทดสอบผกูติดไว้ก็ได้และต้องมีหนงัสือรับรองการทดสอบ
กํากบัไว้ด้วย 
 “ข้อ ๔๘ การติดตั 1งถังขนส่งก๊าซบนยานพาหนะที!ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นพาหนะขนส่ง
ก๊าซทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือบนรถไฟให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที!กรมธุรกิจพลงังานกําหนด” 
 (ความในข้อ ๔๘ ถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้ว โดยข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ (พ.ศ.
๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๔๙ ถงัขนสง่ก๊าซต้องเป็นภาชนะที!มีขนาดและลกัษณะดงันี 1 
 (๑) มีขนาดและลกัษณะตามข้อ ๔๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
 (๒) ลกัษณะและสว่นประกอบภายในของถงัขนสง่ก๊าซให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที!กรมรุกิจ
พลงังาน**กําหนด 
 ข้อ ๕๐ การเชื!อมถงัขนสง่ก๊าซให้ปฏิบตัติามข้อ ๔๕ 
 ข้อ ๕๑ ถงัขนสง่ก๊าซต้องมีอปุกรณ์อยา่งน้อย ดงันี 1 

(๑) ข้อตอ่ทอ่รับและทอ่จา่ยก๊าซ 
(๒) เครื!องวดัความดนั 
(๓) เครื!องวดัระดบัก๊าซ 
(๔) กลอปุกรณ์นิรภยัแบบระบาย 
(๕) ลิ 1นควบคมุการไหลและลิ 1นปิดเปิดที!ทําการควบคมุได้ในระยะไกลเมื!อทอ่จา่ยก๊าซรั!ว 
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 อปุกรณ์ตาม (๒) (๓) และ (๔) เมื!อติดตั 1งแล้วมีส่วนหนึ!งส่วนใดของอปุกรณ์โผล่พ้นผิดถัง 
ต้องมีโกร่งกําบงัด้วย 
 การติดตั 1งอปุกรณ์เข้ากบัถงัขนส่งก๊าซให้ปฏิบตัิตามข้อ ๔๗ (๑) (๒) (๓) และ (๕) สําหรับ
เครื!องวดัความดนัจะตดิตั 1งไว้ที!ทอ่จา่ยไอก๊าซก็ได้ 
 (ความในข้อ ๕๑ ถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี!แทนแล้ว โดยข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ (พ.ศ. 
๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๕๒ การวางระบบทอ่ก๊าซของยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบกต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องใช้ทอ่เหล็กกล้าชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะและมีมีตะเข็บ และต้องทาสีรองพื 1นกนั
สนิทไมน้่อยกวา่สองครั 1ง 
 (๒) ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊าซได้เฉพาะช่วงที!จําเป็นต้องให้ระบบท่อก๊าซมีการขยบัตวั
ได้และทอ่ออ่นต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๓) การตอ่ทอ่ต้องกระทําโดยวิธีเชื!อมหรือวิธีอื!นตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด การตอ่
ท่อต้องต่อให้มีรอยตอ่ชนิดที!ขยบัตวัได้อยู่ด้วย และต้องจดัให้มีสื!อไฟฟ้าที!รอยต่อดงักล่าว เพื!อให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้ตลอด ข้อตอ่ที!ใช้ต้องเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๔) ทอ่สว่นที!ก๊าซไหลผ่านและที!อยู่ระหว่างลิ 1นปิดเปิดสองตวั ต้องติดตั 1งกลอปุกรณ์นิรภยั
แบบระบายไว้ 
 (๕) ต้องตดิตั 1งลิ 1นควบคมุการไหลที!ทอ่จา่ยก๊าซตามขนาดที!เหมาะสมกบัขนาดทอ่ 
 (๖) ต้องใช้เครื! องสูบก๊าซชนิดที!ใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ และเป็นชนิดที!มีหรือสามารถ
ประกอบกลอปุกรณ์ควบคมุความดนัในทอ่จา่ยก๊าซไมใ่ห้เกิดความดนัสงูสดุที!ได้ออกแบบไว้ 
 (๗) เมื!อตดิตั 1งระบบทอ่ก๊าซเสร็จแล้ว และก่อนเริ!มบรรจกุาซลงในถงัขนส่งก๊าซต้องทดสอบ
ระบบทอ่ก๊าซทั 1งหมดด้วยความดนัไมน้่อยกวา่หนึ!งเทา่ครึ!งของความดนัใช้งานโดยรักษาความดนัที!
ใช้ทดสอบให้คงที!ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจนเป็นที!แน่นอนว่าระบบท่อก๊าซไม่รั!วจึงจะทําการ
บรรจกุ๊าซได้ 
 ข้อ ๕๓ ผู้ผลิตถังก๊าซหุงต้มต้องผลิตถังก๊าซหุงต้มที!มีขนาด ลักษณะและได้มาตรฐาน
ตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
  
 
 
 
 
 

http://www.neevia.com


 ๓๐ 

 ข้อ ๕๔ ผู้ผลิตถงัก๊าซรถยนต์หรือถงัก๊าซเรือยนต์ต้องผลิตหรือสร้างถงัก๊าซรถยนต์หรือถัง
กาซเรือยนต์ที!มีขนาด ลกัษณะและได้มาตรฐานตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
 ข้อ ๕๕ ผู้ผลิตถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซต้องผลิตหรือสร้างถงัเก็บและจ่ายก๊าซ
หรือถงัขนสง่ก๊าซที!มีขนาด ลกัษณะ และได้มาตรฐานและตามวิธีการที!กําหนดในหมวดนี 1 
 ข้อ ๕๖ เจ้าของและผู้ครอบครองถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซต้องตรวจสอบการ
ติดตั 1งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที!ถังเก็บและจ่ายหรือถังขนส่งก๊าซให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที!กําหนดใน
หมวดนี 1 
 ข้อ ๕๗ เจ้าของและผู้ครอบครองยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกต้องตรวจสอบการติดตั 1ง
ถงัขนส่งก๊าซทางบก และระบบท่อก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
 “ข้อ ๕๗ ทวิ ผู้ ค้านํ 1ามนัต้องควบคมุดแูลถังก๊าซหงุต้มที!มีเครื!องหมายการค้าของตนและ
อยู่ในความครอบครองของตนหรือของตวัแทนค้าตา่งของตน รวมทั 1งดงัก๊าซหุงต้มที!มีเครื!องหมาย
การค้าของตนซึ!งตนได้ยินยอมให้ผู้ อื!นบรรจุก๊าซลงในถังหุงต้มดังกล่าวให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภยัตามข้อกําหนในกฎกระทรวงนี 1 
 ในกรณีที!ถังก๊าซหุงต้มตามวรรคหนึ!งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงนี 1 ให้ผู้ ค้านํ 1ามนัถังก๊าซหุงต้มที!มีเครื!องหมายการค้าของตนดงักล่าวไปซ่อมแซมหรือ
ทําลายโดยไมช่กัช้า” 
 (ความในข้อ ๕๗ ทวินี 1 เพิ!มขึ 1นโดยข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)) 
 

หมวด ๗ 
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ 

 ข้อ ๕๘ เพื!อประโยชน์ในการทดสอบหรือทดสอบและตรวจสอบผลิตภณัฑ์อตุสาหรรมที!ใช้
ตามกฎกระทรวงนี 1 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดใดที!กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกําหนด
มาตรฐานตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไว้แล้ว ให้ใช้ 
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดที!มีคณุภาพตามมาตรฐานนั 1น หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดที!มี
คณุภาพตามมาตรฐานอื!นที!มีกระทรวงอตุสาหกรรมรับรองวา่เทียบเทา่หรือใช้แทนได้ 
 ข้อ ๕๙ ในการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งกาว 
ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ตามกฎกระทรวงนี 1 ถ้าการทดสอบและตรวจสอบมิได้กระทําโดยส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ทดสอบและตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบตัิและคณุวุฒิตามที!กรมธุรกิจ
พลงังาน**กําหนด และต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลงังาน**ให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
 ข้อ ๖๐ ก่อนบรรจกุ๊าซลงในกระป๋องก๊าซ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซต้องทํา
การทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซให้เป็นไปตามข้อ ๓๘ ทั 1งนี 1ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด 
 ข้อ ๖๑ ก่อนบรรจกุ๊าซลงในถงัก๊าซหงุต้มที!ใช้แล้ว ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุ
ก๊าซต้องจดัให้มีการตรวจสอบวา่ถงัก๊าซหงุต้มที!จะใช้บรรจกุ๊าซมีขนาดลกัษณะและอปุกรณ์นิรภยั
ตามที!กําหนดในข้อ ๓๙ 
 ข้อ ๖๒ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซที!ผลิตขึ 1นใหม่หรือสร้างขึ 1นใหม่ผู้ผลิตต้องจดั
ให้มีการทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีที!ไม่ทําลายสภาพเดิมของถัง (Nondestructive 
examination) โดยผู้ซึ!งได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๕๙ 
 ก่อนบรรจกุ๊าซลงในถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซที!ผ่านการทดสอบและตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ!ง เจ้าของและผู้ ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซต้องจัดให้มีการ
ทดสอบตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซอีกครั 1งหนึ!งโดยใช้ความดนัไฮดรอลิก ๑.๕ 
เทา่ของความดนัที!ใช้คํานวณคํานวณออกแบบถงั และรักษาความดนัที!ใช้ทดสอบให้คงที!ไว้ไม่น้อย
กวา่ ๓๐ นาที เพื!อให้การขยายตวัเกิดขึ 1นอย่างเต็มที!และต้องไม่ปรากฏส่วนบกพร่องใด ๆ ของถงัที!
อาจทําให้เกินอนัตรายได้ 
 การทดสอบและตรวจสอบตามวิธีที!ระบุในวรรคหนึ!งและวรรคสองจะใช้วิธีอื!นที!กรมธุรกิจ
พลงังาน**เห็นชอบก็ได้ 
 “ข้อ ๖๓  เมื!อใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซที!ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบ
ตามข้อ ๖๒ ครบ ๖ ปีนบัแตว่นัที!ได้ทดสอบและตรวจสอบครั 1งแรก เจ้าของและผู้  
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ครอบครองถงัเก็บและผู้จ่ายก๊าซหรือถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซต้องจดัให้มีการทดสอบ
และตรวจสอบตามข้อ ๖๒ อีกทกุ ๆ ๕ ปีหลงัจากนั 1น 
 ถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซที!ไม่เคยได้รับการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ 
เจ้าของและผู้ครอบครองถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซนั 1นตามข้อ ๖๒ ก่อนบรรจกุ๊าซลงใน
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ก๊าซและต้องจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ อีกทกุ 
ๆ ห้าปีหลงัจากนั 1น 
 ในการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซประจําปีทุกครั 1งต้องตรวจสอบถังเก็บ
และจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินหรือถังขนส่งก๊าซด้วยกรรมวิธีตรวจพินิจด้วยสายตา (Visual 
Inspection) หากพบว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซดงักล่าว มีรอยตําหนิและจ่ายก๊าซ
หรือขนส่งก๊าซต้องจดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซนั 1นตาม 
ข้อ ๖๒” 
 (ความในข้อ ๖๓ วรรคสามเดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้ว โดยข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที! ๕ (พ.ศ.๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๖๔ ห้ามเจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซใช้ถังเก็บและ
จ่าย หรือถงัขนส่งก๊าซที!มีการซ่อมส่วนชํารุดของตวัถงั หรือถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัจนส่งก๊าซที!
นายตรวจสั!งห้ามใช้ จกว่าจะได้รับการซ่อมและมีคณุลกัษณะตามที!ระบุไว้ในข้อ ๔๔ หรือข้อ ๔๙ 
และแต่กรณี และได้จดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ และกรมธุรกิจพลงังาน**ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว แตถ้่าเป็นถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซที!ถกูเพลิงไหม้จะได้รับการซ่อม
แล้ว เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บ และจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซดงักล่าวจะนํามาใช้บรรจกุ๊าซ
อีกไมไ่ด้ 
 ข้อ ๖๕ การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔ ต้องกระทําต่อหน้า
นายตรวจ และผลการคํานวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดงักล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมธุรกิจพลงังาน 
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หมวด ๘ 
เครืองหมายทีต้องแสดงบนภาชนะบรรจุก๊าซ 

 ข้อ ๖๖ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซต้องจดัให้มีชื!อหรือตรา หรือเครื!องหมาย
การค้าของตนตดิอยูที่!กระป๋องก๊าซในที!ที!เห็นได้ง่ายพร้อมทั 1งข้อความแสดงและความดนัสงูสดุไว้ที!
กระป๋องกาซด้วย และต้องทําเครื!องหมายอนัตรายตามที!กําหนดท้ายกฎกระทรวงนี 1ไว้ที!กระป๋อง
ก๊าซด้วย และต้องทําเครื!องหมายอนัตรายตามที!กําหนดท้ายกฎกระทรวงนี 1ไว้ที!กระป๋องก๊าซในที!ที!
เห็นได้ชดัเจน 
 ข้อ ๖๗ ผู้ผลิตถังก๊าซหุงต้มหรือผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซสําหรับถังกาซ
หงุต้มที!ใช้แล้ว ต้องจดัให้มีเครื!องหมายและข้อความตามที!กําหนดในวรรคสองโดยแสดงไว้ที!ตวัถงั 
 ลกัษณะของเครื!องหมายและข้อความที!ต้องระบไุว้ในเครื!องหมายตามวรรคหนึ!งให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 “ข้อ ๖๘ ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินหรือถังขนส่งก๊าซต้องมีแผ่นป้ายทําด้วย
โลหะที!มีข้อความตามที!กําหนดในวรรคสองติดไว้ที!ตวัถงั สําหรับเก็บถงัและจ่ายก๊าซแบบกลบหรือ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดินให้ติดแผ่นป้ายที!มีข้อความตามที!กําหนดในวรรคสองไว้ที!
สว่นประกอบของถงัเก็บและจา่ยก๊าซที!อยูเ่หนือระดบัพื 1นดนิ” 

ความในข้อ ๖๘ วรรคหนึ!งเดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่!แทนแล้ว โดยข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงฉบบั
ที! ๕ (พ.ศ.๒๕๓๑) 

 แผน่ป้ายตามวรรคหนึ!งต้องแสดงรายละเอียดดงันี 1 
 (๑) มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานที!ใช้ในการออกแบบถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถัง
ขนสง่ก๊าซ 
 (๒) ชื!อ หรือตรา หรือเครื!องหมายการค้าของผู้ผลิตถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ 
 “(๓) ชื!อ หรือตรา หรือเครื!องหมายการค้าของผู้ ค้านํ 1ามนั” 
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 ๓๔ 

(ความในข้อ ๖๘ (๓) ของวรรคสองเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แล้ว โดยข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ.๒๕๓๑)) 

 (๔) ชื!อ หรือตรา ของผู้ทดสอบและตรวจสอบคณุภาพถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่ง
ก๊าซ 
 (๕) วนั เดือน ปี ที!ทดสอบและตรวจสอบ 
 (๖) ความดนัใช้งานและความดนัสูงสุด อุณหภูมิปลอดภัยสูงสุดและตํ!าสุดที!ใช้ในการ
คํานวณออกแบบถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ก๊าซ 
 (๗) ความจสุทุธิของถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ก๊าซ 
 (๘) นํ 1าหนกัของถงัเปลา่รวมทั 1งสว่นประกอบที!ตดิอยูก่บัถงั 
 (๙) “นํ 1าหนกัสทุธิ ชนิด และปริมาณของก๊าซที!จะบรรจไุด้ 
 (ความในข้อ ๖๘ (๙ป ของวรรคสองเดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แล้ว โดยข้อ ๔ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที! ๗ (พ.ศ.๒๕๓๖)) 

 (๑๐) วนั เดือน ปี ที!ได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซจากกรมธุรกิจพลงังาน 
 นอกจากการติดแผ่นป้ายที!มีข้อความตามที!กําหนดในวรรคสองแล้ว ให้เจ้าของและผู้
ครอบครองถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซจดัให้มีการเขียนคําว่า “ก๊าซไวไฟ” ด้วยตวัอกัษรสี
แดง บนพื 1นสีขาว มีขนาดที!เห็นได้ขดัเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ ๒๕ เมตร ไว้ที!ด้านข้างของตวัถงั
ทั 1งสองด้าน สําหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินหรือถังขนส่งก๊าซหรือบนป้ายที!ติดไว้ที!
บริเวณที!ตดิตั 1งอปุกรณ์ของถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบกลบ 
 ข้อ ๖๙ เมื!อได้ติดแผ่นป้ายตามข้อ  ๖๘ และก่อนบรรจกุ๊าซลงในถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือ
ถงัขนสง่ก๊าซเจ้าของและผู้ครอบครองถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซต้องยื!นคําขอตอ่กรมธุร
กิจพลงังาน**ให้กรมธุรกิจพลงังาน**ตอกหมายเลขประจําถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซไว้
บนตวัถงัและขึ 1นทะเบียนหมายเลขประจําถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซไว้เพื!อประโยชน์ใน
การทดสอบและตรวจสอบตอ่ไป  

ข้อ ๗๐ ในกรณีที!ตรวจพบว่าหมายเลขประจําถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถงัขนส่งก๊าซชํารุด
เลอะเลือน หรืออา่นได้ไมช่ดัเจน ให้นายตรวจมีอํานาจสั!งห้ามเจ้าของและผู้ครอบครอง 
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 ๓๕

ถงัเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซใช้ถงันั 1นจนกว่าจะได้จดัให้มีการทดสอบและตรวจสอบใหม่
ตามวิธีการที!ระบุไว้ในข้อ ๖๒ วรรคหนึ!ง และหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี และได้ตอกหมายเลข
ประจําถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ก๊าซใหมบ่น ตวัถงัแล้ว 
 เจ้าของและผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายกาซหรือถังขนส่งกาซต้องรักษารายละเอียดบน
แผ่นป้าย ตามข้อ ๖๘ ให้อยู่ในสภาพที!อ่านได้ชดัเจน ถ้ารายละเอียดนั 1นชํารุดเลอะเลือน หรืออ่าน
ได้ไม่ชดัเจน เจ้าของและผู้ครอบครองถงัเก็บและจ่ายกาซหรือขนส่งก๊าซต้องแก้ไขรายละเอียดนั 1น
ให้อยูใ่นสภาพที!อา่นได้ชดัเจนโดยเร็ว 

ข้อ ๗๑  “เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังจนส่งก๊าซต้องจดัให้มีการ
ตดิตั 1งแผ่นป้ายทําด้ายโลหะที!ตวัถังสําหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินหรือถงัขนส่งก๊าซ 
หรือที!สว่นประกอบของพงัเก็บและจ่ายก๊าซที!อยู่เหนือระดบัพื 1นดินสําหรับถงัเก็บและจ่ายก๊าซแบบ
กลบหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดิน แผ่นป้ายโลหะนั 1นต้องมีข้อความและรายละเอียด
ตามที!กําหนดในหมวดนี 1” 

(ความในข้อ ๗๑ เดิมถกูยกเลิกและใช้ความใหม่นํ 1าแทนแล้ว โดยข้อ  ๒๒ ของกฎกระทรวงฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ.๒๕๓๑)) 
  

หมวด ๙ 
ขนาดส่วนบรรจุและวิธีบรรจุก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ 

 ข้อ ๗๒ การบรรจกุ๊าซลงใจภาชนะบรรจกุ๊าซจะต้องไมเ่กินอตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี 1 
 (๑) การบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซ ถังก๊าซรถยนต์ ถังก๊าซเรือยนต์ถังเก็บและจ่ายก๊าซ 
หรือถงัขนสง่ก๊าซ ให้บรรจไุด้ไมเ่กินร้อยละ ๘๕ ของความจขุองกระป่องก๊าซ ถงัก๊าซรถยนต์ ถงัก๊าซ
เรือยนต์ ถงัเก็บและจา่ยก๊าซ หรือถงัขนสง่ก๊าซแล้วแตก่รณี 
 (๒ )  ก า รบ ร ร จุ ก๊ า ซล ง ใ นถั ง ก๊ า ซหุ ง ต้ ม  ใ ห้ บ ร ร จุ ที! กํ า หนด ไ ว้ ใ นม าต รฐ าน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยก๊าซปิโตรเลียมเหลวที!กระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกําหนดตาม
กฎหมายวา่ด้วยผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
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 ๓๖ 

 ข้อ ๓๖ การบรรจกุ๊าซลงในกระป๋องต้องกระทําภายในสถานีบรรจกุ๊าซหรือลานบรรจกุ๊าซ 
ซึ!งมีลกัษณะและระยะปลอดภัยตามที!กําหนดในกฎกระทรวงนี 1 ห้ามบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซ
ภายในสถานีบริการ และต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ใช้กระป๋องก๊าซทั!งไม่เคยใช้บรรจุก๊าซและได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ 
๖๐ แล้ว 
 (๒) ก่อนบรรจุก๊าซลงในกระป๋องก๊าซต้องทําการความสะอาดไม่ให้ไม่นํ 1าหรือสิ!งใด ๆ 
ตกค้างอยูใ่นกระป๋องก๊าซ และต้องสบูอากาศออกหรืใช้ก๊าซไลอ่ากาศออกก่อน 
 (๓) เมื!อบรรจแุล้วต้องตรวจสอบสภาพของกระป่องก๊าซและความถกูต้องของปริมาณก๊าซ 
 “ข้อ ๗๔ การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มต้องกระทําภายในสถานีบรรจุก๊าซหรือลาน
บรรจกุ๊าซ ซึ!งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามกฎกระทรวงนี 1ห้ามบรรจลุงในถงัก๊าซ
หงุต้มภายในสถานีบริการ และต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ในกรณีที!ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเป็นผู้ ค้านํ 1ามนัต้องบรรจกุ๊าซลงใน
ถงัก๊าซหงุต้มที!มีเครื!องหมายการค้าของตนและในกรณีที!ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ
เป็นตวัแทนค้าต่างต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที!มีเครื!องหมายการค้าของผู้ ค้านํ 1ามันที!เป็น
ตวัการของตน 
 ในกรณีที!ผู้ ค้านํ 1ามนัหรือตวัแทนค้าต่างต้องบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที!มีเครื!องหมาย
การค้าของผู้ ค้านั 1นอื!น ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ ค้านํ 1ามันอื!นที! เป็นเจ้าของ
เครื! องหมายการค้านั 1น หรือจากผู้ ค้านํ 1ามันที! เ ป็นตัวการและผู้ ค้านํ 1ามันอื!นที! เป็นเจ้าของ
เครื!องหมายการค้านั 1น แล้วแตก่รณี และได้แจ้งเป็นหนงัสือให้กรมธุรกิจพลงังาน**ทราบแล้ว 
 (ความในข้อ ๗๔ (๑) เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหมนี่ 1แทนแล้วโดยข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๑)) 
 (๒) การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มใหม่ ต้องบรรจุลงในถังก๊าซหงุต้มที!ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมวา่ด้วยถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวที!กระทรวงอตุสาหกรรมประกาศกําหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
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 (๓) การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มที!ใช้แล้ว ต้องบรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มที!ได้มาตรฐาน ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมวา่ด้วยการใช้และการซอ่มบํารุงถงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวที!กระทรวงอตุสาหกรรม
ประกาศกําหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

 (๔) ก่อนบรรจุก๊าซในถังก๊าซหงุต้มใหม่หรือถงัก๊าซหงุต้มที!ซ่อมใหม่ ต้องทําความสะอาด
ไม่ให้มีนํ 1าหรือสิ!งใด ๆ ตกค้างอยู่ในถังก๊าซหงุต้มและต้องสูบอากาศออกหรืใช้ก๊าซไล่อากาศออก
ก่อน 
 (๕) เมื!อบรรจุก๊าซแล้วต้องทดสอบ และตรวจสอบว่าถังก๊าซหุงต้มและลิ 1นอยู่ในสภาพที!
เรียบร้อย ไมรั่!วโดยวิธีจอถงัลงในนํ 1า หรือวิธีอื!นที!กรมธุรกิจพลงังาน ** เห็นชอบ 
 ข้อ ๗๕ การบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซรถยนต์ หรือถังก๊าซเรือยนต์ต้องกระทําภายในสถานี
บริการซึ!งได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามกฎกระทรวงนี 1 ห้ามบรรจกุ๊าซลงในถงัก๊าซ
รถยนต์ หรือถงัก๊าซเรือยนต์ภายในสถานีบรรจกุ๊าซหรือลานบรรจกุ๊าซและต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) บรรจุก๊าซให้เฉพาะรถยนต์หรือเรือยนต์ที!ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบส่วนควบ
และเครื!องอปุกรณ์เกี!ยวกบัการใช้ก๊าซจากส่วนราชการหรือเอกชนที!ได้รับอนญุาตจากส่วนราชการ
แล้ว 
 (๒)เมื!อบรรจแุล้วให้แขวนทอ่จา่ยก๊าซให้เรียบร้อย 
 ข้อ ๗๖ การบรรจกุ๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซต้องกระทําภายในสถานีบรรจกุ๊าซซึ!งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซตามกฎกระทรวงนี 1หรือสถานีเก็บก๊าซแล้วแต่กรณีและต้อง
ปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ก่อนตอ่หวัจา่ยก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกเข้ากบัท่อรับก๊าซของถงัเก็บและ
จ่ายก๊าซต้องต่อสายดินของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางนั 1นให้ลงดินและให้ตอ่ไว้ตลอดเวลาจนกว่า
จะถอดหวัจา่ยก๊าซนั 1นออก 
 (๒) เมื!อตอ่หวัจา่ยก๊าซเข้ากบัท่อรับก๊าซต้องตรวจว่าได้ตอ่แน่นสนิทและไม่รั!ว และท่อจ่าย
ก๊าซจากยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก ต้องเป็นชนิดที!ใฃ้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๓) ตรวจลิ 1นปิดเปิดที!ปลายท่อรับก๊าซและที!ปลายท่อไอก๊าซไหลกลบัซึ!งต้องปิดทนัทีเมื!อ
บรรจกุ๊าซเสร็จ 
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 ข้อ ๗๗  การบรรจกุ๊าซลงในถงัขนสง่ก๊าซต้องกระทําภายในสถานีบรรจกุ๊าซหรือลานบรรจุ
ก๊าซ ซึ!งได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซตามกฎกระทรวงนี 1 และต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ก่อนต่อหวัจ่ายก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซเข้ากับท่อรับก๊าซของยานพาหนะขนส่ง
ก๊าซทางบกต้องต่อสายดินของระบบท่อก๊าซจาถังเก็บและจ่ายก๊าซนั 1นให้ลงดิน และให้ต่อไว้
ตลอดเวลาจกวา่จะถอดหวัจา่กาซนั 1นออก 
 (๒) เมื!อตอ่หวัจา่ยก๊าซเข้ากบัทอ่รับก๊าซต้องตรวจสอบว่าได้ตอ่แน่นสนิท และไม่รั!วและท่อ
จา่ยก๊าซของถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ต้องอเป็นชนิดที!ใช้กบัก๊าซโดยเฉพาะ 
 (๓) ตรวจลิ 1นปิดเปิดที!ปลายท่อรับก๊าซและที!ปลายท่อไอก๊าซไหลกลบัซึ!งต้องปิดทนัที เมื!อ
บรรจกุ๊าซ 
 ข้อ ๗๘  การบรรจุก๊าซจากยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกต้องบรรจุลงในถังเก็บและจ่าย
ก๊าซเทา่นั 1น ห้ามบรรจกุ๊าซจายานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบกลงในกระป๋องก๊าซ ถงักาซหงุต้ม ถงัก๊าซ
รถยนต์ ถงัก๊าซเรือยนต์ หรือถงัขนสง่ก๊าซ 
 ในกรณีที!ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบกประสบอบุตัเิหต ุหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก
ไมส่ามารถเคลื!อนที!ได้ และมีความจําเป็นต้องถ่ายก๊าซจากถงัขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซ
ทางบกนั 1น ให้ถ่ายก๊าซจากถงัขนส่งก๊าซดงักล่าวไปยงัถงัขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทาง
บกคนัอื!น ๆ ได้ โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด 
 “ข้อ ๗๘ ทวิ  ผู้ ค้านํ 1ามันต้องควบคุมดแูลถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซขนตน
และของตวัแทนค้าตา่งของตน ให้มีมาตรฐานความปลอดภยัตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 
 ในกรณีที!ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และถังขนส่งก๊าซตามวรรคหนึ!งไม่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1ห้ามมิให้ผู้ ค้านํ 1ามันบรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ
ดงักลา่ว” 
 (ความในข้อ ๗๘ ทวินี 1 เพิ!มขึ 1นโดยข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๗๙  การถ่ายก๊าซจากยานพาหนะทุกชนิดที!บรรจุก๊าซซึ!งมีความจุตั 1งแต่ ๕๐,๐๐๐ 
ลิตรขึ 1นไปให้กระทําโดยทางทอ่ที!มีขนาดตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนดไปยงั 
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 ๓๙

ถังเก็บและจ่ายก๊าซ และห้ามถ่ายลงยานพาหนะทุกชนิดโดยตรง เว้นแต่เป็นการถ่ายลง
ยานพาหนะทางนํ 1าที!มีระวางขบันํ 1าตั 1งแต ่๓,๐๐๐ ตนักรอสส์ขึ 1นไป 
 ข้อ ๘๐ การระบายก๊าซออกจาภาชนะบรรจกุ๊าซเพราะบรรจกุ๊าซเกินอตัราส่วนที!กําหนดไว้
สําหรับภาชนะบรรจกุ๊าซแตล่ะขนาด หรือจาภาชนะบรรจกุ๊าซที!ได้รับการบรรจกุ๊าซแล้วเกิดรั!ว ต้อง
กระทํา 
ในที!โลง่ หรือในที!ที!อาจระบายก๊าซไปสูที่!ปลอดภยัได้ทนัที 
 “ข้อ ๘๑ ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต้องควบคมุการบรรจุก๊าซให้เป็นไป
ตามที!กําหนดในหมวดนี 1 และต้องใช้พนักงานที!ผ่านการฝึกอบรมการบรรจุก๊าซและเป็นผู้ ได้รับ
หนงัสือรับรองและบตัรประจําตวัจากผู้ ค้านํ 1ามนั หรือจากสถาบนัที!กรมธุรกิจพลงังาน**เห็นชอบ
เป็นพนกังานบรรจกุ๊าซ” 
 (ความในข้อ ๘๑ วรรคหนึ!ง เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นํ 1าแทนแล้วโดยข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที! ๕ (พ.ศ.๒๕๓๑)) 
 

หมวด ๑๐ 
การตั >งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

 ข้อ ๘๒ การตั 1งถงัก๊าซหงุต้มในร้านจําหนา่ยก๊าซ ต้องปฏิบตัดิงันี 1 
 (๑) ต้องตั 1งถงัก๊าซหงุต้มในที!ที!จดัไว้สําหรับตั 1งถงัก๊าซหงุต้มโดยเฉพาะเทา่นั 1น 
 (๒) ในที!ที!ตั 1งถงัก๊าซหงุต้มตาม (๑) ต้องจดัให้มีทางเดินเข้าออกร้านจําหน่ายก๊าซกว้างไม่
น้อยกวา่ ๑.๐๐ เมตร 
 (๓) ถังก๊าซหุงต้มต้องตั 1งตรงให้ลิ 1นปิดเปิดอยู่ข้างบน ถ้าเป็นลิ 1นปิดเปิดแบบที!มีฝาครอบ
ต้องปิดฝาครอบตลอดเวลา 
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 (๔) ถงัก๊าซหงุต้มที!มีความจไุมเ่กิน ๓๓ ลิตร หรือนํ 1าหนกัก๊าซไม่เกินถงัละ ๑๕ กิโลกรัม ให้
ตั 1งเป็นแถวเรียงชิดกนัได้ทั 1งทางกว้างและทางยาว ทางกว้างไม่เกินสามถงัและตั 1งซ้อนกนัได้ไม่เกิน
สามชั 1น 
 (๕) ถังก๊าซหุงต้มที!มีความจุเกิน ๓๓ ลิตร หรือนํ 1าหนักก๊าซเกินถังละ ๑๕ กิโลกรัมให้ตั 1ง
เป็นแถว เรียงชิดกันได้ทั 1งทางกว้างและทางยาว ทางกว้างไม่เกินสี!ถังและต้องไม่ตั 1งถังก๊าซหุงต้ม
ซ้อนกนั 
 (๖) ต้องตั 1งถังก๊าซหุงต้มให้หางจากฝาหรือผนงัไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และห่างจาก
เชิงบนัได หรือประตภูายในอาคารที!ใช้เป็นร้านจําหนา่ยก๊าซไมน้่อยกวา่ ๑.๐๐ เมตร 
 “ข้อ ๘๓ การเก็บก๊าซของร้านจําหนา่ยก๊าซต้องมีปริมาณดงันี 1 

(๑) ร้านจําหนา่ยกาซที!เป็นตงึแถวหรืออยูห่า่งจากอาคารอื!นไม่ถึง ๖.๐๐ เมตร ให้เก็บก๊าซ
ได้มีปริมาณรวมกนัไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ลิตรตอ่หนึ!งร้านจําหนา่ยก๊าซ 

(๒) ร้านจําหน่ายก๊าซที!เป็นอาคารเอกเทศที!อยู่ห่างจากอาคารอื!นไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร 
ให้เก็บก๊าซได้มีปริมาณรวมกนัไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรตอ่หนึ!งร้านจําหนา่ยก๊าซ 

(๓) ร้านจําหน่ายก๊าซตาม (๑) และ (๒) หากจดัให้มีอาคารเก็บก๊าซสําหรับเก็บก๊าซหงุต้ม
โดยเฉพาะแยกจากร้านจําหน่าย ให้เก็บก๊าซในอาคารเก็บก๊าซดงักล่าวเพิ!มขึ 1น ได้อีกปริมาณ
รวมกนัไมเ่กิน ๓๐๐ ลิตร ตอ่พื 1นที!หนึ!งตารางเมตร 
 อาคารเก็บก๊าซตามวรรคหนึ!งต้องมีลกัษณะดงันี 1 

(ก) เป็นอาคารชั 1นเดียว มีพื 1นที!ไมเ่กิน ๓๐ ตารางเมตร 
(ข) ต้องอยูห่า่งจากอาคารอื!นโดยรอบไมน้่อยกวา่ ๓.๐๐ เมตร 
(ค) สร้างด้วยวสัดทุนไฟ 
(ง) ผนงัของอาคารทกุด้านต้องมี!องระบายอากาศในระดบัชิดพื 1น” 

 (ความในข้อ ๘๓ (๓) เพิ!มขึ 1นโดยข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๘๔ การตั 1งถงัก๊าซหงุต้มในสถานที!ใช้ก๊าซ ต้องปฏิบตัดิงันี 1 
(๑) ต้องตั 1งถงัก๊าซหงุต้มในที!ที!จดัไว้สําหรับตั 1งถงัก๊าซหงุต้มโดยเฉพาะเทา่นั 1น 
(๒) ต้องไมต่ั 1งถงัก๊าซหงุต้มซ้อนกนั 
(๓) ต้องตั 1งถงัก๊าซหงุต้มไว้ในที!ที!มีการราบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี 
(๔) ต้องมีอปุกรณ์ยดึถงัก๊าซหงุต้ม เพื!อไมใ่ห้ถงัก๊าซหงุต้มเคลื!อนหรือล้ม 
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 ข้อ ๘๕ การตั 1งถงัก๊าซหงุต้มในสถานที!จําหนา่ยอาคารที!ใช้ก๊าซต้องปฏิบตัดิงันี 1 
(๑) ให้ปฏิบตัติามความในข้อ ๘๔ 
(๒) ต้องไมต้่องถงัก๊าซหงุต้มในห้องรับประทานอาหาร 
(๓) ต้องไมต่ั 1งถงัก๊าซหงุต้มบนชั 1นบนัไดหรือในตําแหนง่ที!กีดขางทางเดนิ 
(๔) ถ้าตั 1งถังก๊าซหงุต้มไว้เป็นกลุ่ม ต้องตั 1งไว้ในที!ที!สามารถจะเข้าไปปิดหรือเปิดล้อนของ

ถงัก๊าซหงุต้มได้สะดวก 
 “ข้อ ๘๖ การเก็บก๊าซของสถานีที!ใช้ก๊าซหรือสถานีที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซจากถังก๊าซ
หงุต้ม ต้องมีปริมาณรวมกนัแหง่ละไมเ่กิน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยมีระบบท่อและอปุกรณ์ของแตล่ะกลุ่ม
แยกจากกนัและมีระยะหา่งระหวา่งกลุม่ไมน้่อยกวา่ ๒๐.๐๐ เมตร” 
 (ความในข้อ ๘๖ เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี 1แทนแล้วโดยข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบบัที! ๕ 
(พ.ศ.๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๘๗  การตั 1งถังก๊าซหุงต้มในโรงเก็บก๊าซ ให้ปฏิบตัิตามข้อ ๘๒ (๑) (๓) (๔) (๕) และ 
(๖) 
 ข้อ ๘๘ การตั 1งถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที!บรรจกุ๊าซหรือสถานที!เก็บก๊าซต้องปฏิบตัิ
ดงันี 1 

(๑) ต้องตั 1งให้มีระยะหา่งตามตารางที!กําหนดท้ายกฎกระทรวงนี 1 
(๒) ต้องไมต่ั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซซ้อนกนั 
(๓) ต้องไมต่ั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซไว้ในห้องใต้ดนิ 
(๔) ถ้าตั 1งถงัก๊าซและภาชนะบรรจนํุ 1ามนัเชื 1อเพลิงที!มีจดุวางไฟตํ!ากว่า ๖๐ องศาเซลเซียส 

ต้องตั 1งให้หา่งจากกนัไมน้่อยกวา่ ๖.๐๐ เมตร 
(๕) บริเวณพื 1นใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื 1นดินต้องทําให้ลาดตํ!าลงไปทางด้านใด

ด้านหนึ!งตามความเหมาะสม และต้องเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลท์ให้เรียบและภายใน
รัศมี ๖.๐๐ เมตร จากถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ต้องเป็นพื 1นเรียบและอดัแนน่ 

(๖) บริเวณที!ตั 1งถงัเก็บและจ่ายก๊าซต้องมีรั 1วโปร่งทําด้วยวสัดทุนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ 
เมตร ล้อมรอบถงัเก็บและจา่ยก๊าซ และที!รั 1วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางอยู่ห่างกนัไม่น้อย
กวา่ ๕.๐๐ เมตร ทางเข้าออกดงักลา่วต้องมีประตโูปร่งที!เปิดออกด้านนอก มี 
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กุญแจที!สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุยแจ และปิดประตูตลอดเวลาที!ไม่มีการ
ปฏิบตัิงาน ถ้าเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซที!อยู่ในบริเวณสถานีบริการที!บรรจุก๊าซให้แก่ยานพาหนะ
ทางนํ 1าและทําการบรรจกุ๊าซเข้าถงัเก็บและจ่ายก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางนํ 1าจะไมส่ร้างรั 1ว
โปร่งล้อมรอบถงัเก็บและจา่ยก๊าซก็ได้เมื!อได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลงังาน** 
 (๗) หัวท่อรับก๊าซของท่อรับก๊าซไปสู่ถังเก็บและจ่ายกาวต้องห่างจากอาคารอื!นที!ไม่ใช่
อาคารบริการของสถานีบริการ จากอาคารที!ใช้บรรจุกาซของสถานีบรรจุก๊าซจากบริเวณพื 1นที!
สําหรับใช้บรรจกุ๊าซ หรือจากแนวเขตที!ดนิของผู้ อื!นในรัศมีไมน้่อยกวา่ ๑๐.๐๐ เมตร 
 ถ้าหวัท่อรับก๊าซอยู่หน่างจากอาคารหรือบริเวณพื 1นที!หรือแนวเขตที!ดินดงักล่าวข้างต้นไม่
ถึง ๑๐.๐๐ เมตร ทั 1งสี!ด้าน จะตั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซในสถานที!นั 1นไมไ่ด้ 
 ถ้าหวัทอ่รับก๊าซอยูห่า่งจากอาคารหรือบริเวณพื 1นที!หรือแนวเขตที!ดินดงักล่าวข้างต้นไม่ถึง 
๑๐.๐๐ เมตร แตเ่กิน ๕.๐๐ เมตร สามด้าน ให้ตั 1งถงัเก็บและจ่ายก๊าซได้เฉพาะที!เป็นสถานีบริการ 
แต่เจ้าของจะต้องสร้างกําแพงกันไฟแทนรั!วโปร่งตรงด้านที!หัวท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหือ
บริเวณพื 1นที!หรือแนวเขตที!ดินดงักล่าวข้างต้นไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร ทุกด้าน กําแพงกันไฟต้องมี
ความสงูไมน้่อยกวา่ ๑.๘๐ เมตร และอยูห่า่งจากหวัทอ่รับก๊าซไมน้่อยกวา่ ๕.๐๐ เมตร 
 ถ้าหวัทอ่รับก๊าซอยูห่า่งจาดอาคารหรือบริเวณพื 1นที!หรือแนวเขตที!ดินดงักล่าวข้างต้นไม่ถึง 
๑๐.๐๐ เมตร แตเ่กิน ๕.๐๐ เมตร สองด้านหรือด้านเดียว ให้ตั 1งถงัเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที!นั 1น
ได้ แตเ่จ้าของจะต้องสร้างกําแพงกนัไฟแทนรั 1งโปร่งตรงด้านที!หวัท่อรับก๊าซอยู่ห่างจากอาคารหรือ
บริเวณพื 1นที!หรือแนวเขตที!ดนิดงักลา่วข้างต้นไมถึ่ง ๑๐.๐๐ เมตรทกุด้าน กําแพงกนัไฟต้องมีความ
สงูไมน้่อยกวา่ ๑.๘๐ เมตร และอยูห่า่งจากหวัทอ่รับก๊าซไมน้่อยกวา่ ๕.๐๐ เมตร 

(๗) หวัท่อรับก๊าซและท่อรับก๊าซที!ไปสู่ถังเก็บและจ่ายต้องอยู่ภายในบริเวณรั 1วโปร่งหรือ
ภายในกําแพงกนัไฟซึ!งใช้แทนรั 1งโปร่ง 

(๘) หวัท่อรับก๊าซและท่อรับก๊าซที!ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องอยู่ภายในบริเวณรั 1วโปร่ง
หรือภายในกําแพงกนัไฟซึ!งใช้แทนรั 1วโปร่ง 

(๙) ห้ามเก็บวสัดใุด ๆ ภายในบริเวณรั 1วโปร่งหรือภายในกําแพงกนัไฟซึ!งใช้แทนรั 1วโปร่ง 
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(๑๐) ที!ประตทูางเข้ารั 1วโปร่งให้มีป้ายที!มีข้อคามดงันี 1 
 

“อันตราย 
 ๑.ห้ามสบูบหุรี! 
 ๒ ห้ามกระทําการใด ๆ ที!อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
 ๓. ห้ามบคุคลภายนอกเข้า” 
 ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตวัอกัษรสีแดงบนพื 1นสีขาว มีขนาดที!เห็นได้ชดัเจนและอ่าน
ได้ง่ายนะระยะ ๒๕ เมตร และต้องตดิป้ายนั 1นไว้ในที!ที!เห็นได้ง่าย 
 (๑๑) รั 1วโปร่งด้านใดที!ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็กขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดิน นอก
แนวรั 1วโปร่งด้านนั 1นลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั 1วโปร่งไม่น้อยกว่า 
๕๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดบัพื 1นดินไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร 
และมีระยะหา่งระหวา่งเสาแตล่ะต้นไมเ่กิน ๑.๒๐ เมตร 
 ข้อ ๘๙  ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซต้องควบคมุการตั 1งถงัเก็บและจ่ายก๊าซ
ในสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ หรือสถานีบริการที!ตนประกอบกิจการบรรจกุ๊าซให้ถกูต้องตามที!
กําหนดในหมวดนี 1 
 ข้อ ๙๐ เจ้าของและผู้ครอบครองร้านจําหนา่ยก๊าซ สถานที!ใช้ก๊าซ สถานที!จําหน่ายอาหาร
ที!ใช้ก๊าซ หรือโรงเก็บก๊าซ ต้องควบคมุการตั 1งถงัก๊าซหงุต้มและถงัเก็บและจา่ยก๊าซ และปริมาณการ
เก็บก๊าซในร้านจําหนา่ยก๊าซหรือสถานที!จําหนา่ยอาหารที!ใช้ก๊าซที!ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ให้ถกูต้องตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
 

หมวด ๑๑ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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 ข้อ ๙๑ ให้กรมธุรกิจพลังงาน**กําหนดประเภทของบริเวณอนัตราย และระยะห่างของ
บริเวณอนัตรายของสถานที!บรรจุก๊าซและสถานที!เก็บกาซแต่ละประเภทที!จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า 
เครื!องใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั 1นตํ!า 
 ข้อ ๙๒ ระบบไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าที!ใช้ในบริเวณอนัตรายของสถานที!
บรรจกุ๊าซและสถานที!เก็บกาซต้องได้มาตรฐานขั 1นตํ!าดงันี 1 

(๑) แผงไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับและเต้าเสียบ สะพานไฟ ฟิวส์ตัดตอน โคมไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศพัท์ กระบอกไฟฉาย กริ!งไฟฟ้า และอื!น ๆ 
ต้องเป็นชนิดที!เหมาะสมสําหรับใช้ในบริเวณอนัตราย ทั 1งนี 1 ตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**กําหนด 

(๒) การเดินสายไฟฟ้าและการติดตั 1งเครื!องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื!อนไขที!กรมธุรกิจพลงังาน 
 ข้อ ๙๓ สถานที!บรรจุก๊าซและสถานที!เก็บก๊าซที!มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที!มีความจุเกิน 
๒,๒๕๐ ลิตร ต้องจดัให้มีระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ที!ได้มาตรฐานตามที!กรมธุรกิจพลงังาน**
กําหนด 
 ข้อ ๙๔ เมื!อติดตั 1งระบบไฟฟ้า เครื! องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว ให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซของสถานที!บรรจกุ๊าซ หรือเจ้าของหรือผู้ รอบครองสถานที!เก็บ
ก๊าชดงักล่าว ยื!นหนงัสือขอรับการตรวจสอบและหนงัสือรับรองการปฏิบตัิตามข้อ ๙๒ จากส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที!กรมธุรกิจพลงังาน**ประกาศ เมื!อได้รับการตรวจสอบและได้รับหนงัสือ
รับรองการปฏิบตัดิงักลา่ว จงึจะเริ!มใช้งานได้ 
 ในการตรวจสอบการติดตั 1งระบบไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และการออก
หนงัสือรับรองการปฏิบตัิตามข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที!กรมธุรกิจพลงังานประกาศ
เรียกเก็บคา่ตรวจสอบได้ในอตัราที!เหมาะสม 
 ข้อ ๙๕ ห้ามกระทําการใด ๆ ที!อาจเกิดเปลวไปหรือประกายไฟในบริเวณอนัตรายของ
สถานที!บรรจกุ๊าซและสถานที!เก็บก๊าซ 
 ข้อ ๙๖ ในกรณีที!นายตรวจพบว่าการเปลี!ยนแปลงแก้ไขระบบไฟฟ้าเครื!องใช้ไฟฟ้า หรือ
อปุกรณ์ไฟฟ้าที!ตดิตั 1งในบริเวณอนัตรายของสถานที!บรรจกุ๊าซและสถานที!เก็บก๊าซผิดไปจากที!ระบุ
ไว้ในหนงัสือรับรองการปฏิบตัติามข้อ ด๙๒ หรือมาตรฐาน 
  
 
 
 
 

http://www.neevia.com


 ๔๕ 

ของระบบไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าวตํ!ากว่ามาตรฐานขั 1นตํ!าที!กรมธุรกิจ
พลังงาน**กําหนดให้นายตรวจสั!งเป็นหนังสือให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือ
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที!เก็บก๊าซแก้ไขระบบไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้า หรืออปุกรณ์ไฟฟ้านั 1นให้
ถกูต้อง ภายในระยะเวลาที!นายตรวจกําหนด และให้งดการบรรจกุ๊าซการจําหน่ายก๊าซ การใช้ก๊าซ 
และการเก็บก๊าซตลอดระยะเวลาที!ทําการแก้ไข 
 ข้อ ๙๗ ในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซต้องจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับ
อคัคีภัย ถ้าสถานีบรรจกุ๊าซและลานบรรจุก๊าซอยู่ในสถานที!เดียวกันจะจัดให้มีระบบการป้องกัน
และระงบัอคัคีภยัร่วมกนัได้ 
 ระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตามวรรคหนึ!ง มีดงันี 1 

(๑) ต้องติดตั 1งท่อนํ 1าประปาสําหรับดบัเพลิงสองหวั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๖๒.๕ มิลลิเมตร หรือเท่ากบัขนาดของท่อนํ 1าประปา สําหรับดบัเพลิงขององค์การปกครองท้องถิ!น 
และต้องมีเครื!องสูบนํ 1าจากท่อดงักล่าว และต้องมีสายสูบที!มีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของ
เส้นทแยงมมุที!ยาวที!สดุของสถานีบรรจกุ๊าซหรือลานบรรจกุ๊าซเก็บไว้ ณ ที!ที!จะนํามาใช้ได้ง่าย 

(๒) ในกรณีที!ไม่มีนํ 1าประปาหรือไม่ใช้นํ 1าประปา ต้องต่อท่อสําหรับสูบนํ 1าจากแหล่งนํ 1า 
หรือที!เก็บนํ 1าซึ!งมีนํ 1าอยูต่ลอดเวลา และแหลง่นํ 1า หรือที!เก็บนํ 1านั 1นต้องมีปริมาตรนํ 1าไม่น้อยกว่า ๐.๖ 
ลูกบาศก์เมตร หรือ ๖๐๐ ลิตรต่อพื 1นที! ๑ ตารางเมตร ของพื 1นที!ด้านนอกของถังเก็บและจ่าก๊าซ 
เศษของ ๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร ท่อเครื!องสูบนํ 1า และสายสบูต้องมีลกัษณะตาม 
(๑) 

(๓) ต้องมีเครื!องดบัเพลิงชนิดชนิดผลเคมีแห้ง หรือนํ 1ายาดบัเพลิง หรือเครื!องดบัเพลิงชนิด
อื!นที!มิใชเ่ครื!องดบัเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ!งสามารถใช้ดบัเพลิงอนัเกิดจากก๊าซหรือนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงได้ 
และเครื!องดับเพลิงดงักล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงหรือนํ 1ายาหรือสารอย่างอื!น ไม่น้อยกว่า ๖.๘ 
กิโลกรัม ตอ่พื 1นที!ใต้ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ๕๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๕๐ 
ตารางเมตร การคํานวณพื 1นที!ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซให้รวมพื 1นที!ใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซกับพื 1นที!ที!
หา่งจากผนงัถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ๓.๐๐ เมตร โดยรอบด้วย 
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 (๔) เครื!องดบัเพลิงตาม (๓) ต้องติดตั 1งไว้ในที!ที!สามารถนําออกมาใช้ได้ง่ายและต้องอยู่
ใกล้จดุที!อาจเกิดอคัคีภยัได้ตามตําแหนง่ที!ตั 1งและจํานวนเครื!อง ดงันี 1 
  (ก) ที!ประตูทางเข้าออของรั 1วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายกาวและสถานที!เก็บ
ภาชนะบรรจกุ๊าซประตลูะหนึ!งเครื!อง 
  (ข) ที!บริเวณที!มีการบรรจกุ๊าซหนึ!งเครื!องตอ่หวัจา่ยก๊าซหนึ!งถึงสามหวัถ้ามีหวัจ่าย
ก๊าซมากกวา่สามหวั ให้ตดิตั 1งเครื!องดบัเพลิงเพิ!มขึ 1นหนึ!งเครื!องตอ่หวัจา่ยก๊าซทกุ ๆ หนึ!งถงัสามหวั 
 (๕) ถ้าถังเก็บและจ่ายก๊าซมีความจุเกิน ๕๐,๐๐๐ ลิตร ต้องมีเครื!องดบัเพลิงซึ!งมีขนาด
บรรจุผงหรือนํ 1ายาหรือสารอย่างอื!นไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม ติดตั 1งบนล้อเลื!อนเพิ!มขึ 1นอีกสอง
เครื!องตอ่ถงัเก็บและจา่ยก๊าซหนึ!งถงัด้วย เครื!องดบัเพลิงดงักลา่วต้องตั 1งอยูใ่กล้เก็บและจา่ยก๊าซ 
 (๖) เครื!องดบัเพลิงตาม (๓) และ (๕) ต้องได้รับการตรวจรับรองคณุภาพจากนายตรวจ
หรือผู้ผลิต เป็นประจําอยา่งน้อยปีละครั 1ง 
 ข้อ ๙๘ ในสถานีบริการต้องมีระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัดงันี 1 

(๑) ต้องมีระบบการป้องกันและระงบัอคัคีภัยตามข้อ ๙๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (ก) (๕) และ 
(๖) 

(๒) ต้องติดตั 1งเครื!องดบัเพลิงชนิดผลเคมีแห้งหรือนํ 1ายาดบัเพลิงหรือเครื!องดบัเพลิงชนิด
อื!นที!มิใชเ่ครื!องดบัเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ!งสามารถใช้ดบัเพลิงอนัเกิดจากก๊าซหรือนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงได้ 
และเครื!องดับเพลิงดังกล่าวต้องมีขนาดบรรจุผงหรือนํ 1ายาหรือสารอย่างอื!นไม่น้อยกว่า ๖.๘ 
กิโลกรัม ที!ตู้จา่ยก๊าซอีกตู้ละหนึ!งเครื!อง 

(๓) ภายในเขตสถานีบริการให้มีป้ายที!มีข้อความดงันี 1 
 

“วิธีปฏิบัตเิมือก๊าซรั ว 
๑. หยดุเดนิเครื!องสบูก๊าซเครื!องสบูนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงและดบัเครื!องยนต์ชนิดทนัที 
๒. ปิดลิ 1นทกุตวัทนัที 
๓. ดบัเปลวไฟและตดัวงจรไฟฟ้าภายในบริเวณทั 1งหมด 
๔. ไมก่ระทําการใด ๆ ที!อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
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๕. เปิดทางเข้าสถานีบริการ และห้ามยานพาหนะและบุคคลใด ๆ เข้ามาในเขตสถานี
บริการ 

๖. นําเครื!องดบัเพลิงออกมาเตรียมพร้อม 
๗. แจ้งหนว่ยดบัเพลงที!ใกล้ที!สดุโดยเร็ว 
๘. หยดุการบริการจนกว่าจะระงบัการรั!วของก๊าซได้ และได้ตรวจสอบแล้ว่าปริมาณก๊าซ

ในอากาศมีไมพ่อที!จะตดิไฟ” 
 ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตวัอกัษรสีแดงบนพื 1นสีขาว มีขนาดที!เห็นได้ชดัเจนและอ่าน
ได้ง่ายในระยะ ๑๐ เมตร และต้องตดิตั 1งป้ายนั 1นไว้ในที!ที!เห็นได้ง่าย 

(๔) ที!บริเวณตู้จา่ก๊าซให้มีป้ายที!มีข้อความดงันี 1 
 

“อันตราย 
๑. ดบัเครื!องยนต์ขณะบรรจกุ๊าซ 
๒. ห้ามสบูบหุรี! 
๓. ห้ามกระทําการใด ๆ ที!อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ” 
ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยอกัษรสีแดงบนพื 1นสีขาว มีขนาดที!เห็นได้ชดัเจนและอ่านได้

ง่ายในระยะ ๒๕ และต้องตดิตั 1งป้ายนั 1นไว้ในที!ที!เห็นได้ง่าย 
 ข้อ ๙๙ ในร้านจําหน่ายก๊าซหรือสถานที!ใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มหรือสถานที!จําหน่าย
อาหารที!ใช้ก๊าซซึ!งใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มต้องติดตั 1งเครื!องดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือนํ 1ายา
ดบัเพลิง หรือเครื!องดบัเพลิงชนิดอื!นที!มิใช่เครื!องดบัเพลิงชนิดฟองก๊าซ ซึ!งสามารถใช้ดบัเพลิงอนั
เกิดจากก๊าซหรือนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงได้ และเครื!องดบัเพลิงดงักล่าวต้องมีขนาดบรรจผุงหรือนํ 1ายาหรือ
สารอย่างอื!นไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม เครื!องดบัเพลิงดงักล่าวจะต้องติดตั 1งไว้ที!ผนงัริมประตเูข้า
ออกหนึ!งเครื!อง และที!บริเวณที!ตั 1งกลุ่มถังก๊าซหุงต้มหนึ!งเครื!องต่อปริมาณก๊าซทุก ๑,๐๐๐ ลิตร 
เศษของ ๑,๐๐๐ ลติร ให้คดิเป็น ๑,๐๐๐ ลิตร 
 ข้อ ๑๐๐ ที!บริเวณที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที!ห้องปรุงอาหารที!ใช้ก๊าซของสถานที!
จําหนา่ยอาหารที!ใช้ก๊าซ ให้มีป้ายที!มีข้อความดงันี 1 
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 ๔๘ 

“วิธีปฏิบัตเิมือก๊าซรั ว 
๑. ปิดลิ 1นทกุตวัทนัที 
๒. ไมก่ระทําการใด ๆ ที!อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
๓. เปิดประตแูละหน้าตา่งเพื!อให้ก๊าซระบายออกสูภ่ายนอกได้ 
๔. นําเครื!องดบัเพลิงออกมาเตรียมพร้อม” 
ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยอกัษรสีแดงบนพื 1นสีขาว มีขนาดที!เห็นได้ชดัเจนและอ่านได้

ง่ายในระยะ ๑๐ เมตร และต้องตดิตั 1งป้ายนั 1นไว้ในที!ที!เห็นได้ง่าย 
 ข้อ ๑๐๑ ในสถานที!ใช้ก๊าซซึ!งใช้ก๊าซจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซ หรือสถานที!จําหน่ายอาหาร
ที!ใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ ต้องจดัให้มีระบบการป้องกันและระงับอคัคีภัยตามข้อ ๙๗ (๑) 
(๓) (๔) (ก) (๕) และ (๖) 
 ถ้าในสถานที!ใช้ก๊าซซึ!งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้
ก๊าซ ซึ!งใช้ก๊าซจากถงัเก็บและจ่ายก๊าซไม่มีนํ 1าประปา หรือไม่ใช้นํ 1าประปาตามข้อ ๙๗ (๑) ต้องตอ่
ท่อสําหรับสบูนํ 1าจากแหล่งนํ 1าหรือที!เก็บนํ 1าซึ!งมีอยู่ตลอดเวลาและแหล่งนํ 1าหรือที!เก็บนํ 1านั 1นต้องมี
ปริมาตรนํ 1าไม่น้อยกว่า ๑๗ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑๗.๐๐๐ ลิตร ต่อปริมาณก๊าซ ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
พร้อมเครื!องสูบนํ 1าและสูบนํ 1าและสายสูบขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร ยาว
พอที!จะฉีดนํ 1าคลมุพื 1นที!ตั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซ และต้องเพิ!มปริมาตรนํ 1าอีก ๑๗ ลกูบาศก์เมตร หรือ 
๑๗,๐๐๐ ลิตร และสายสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตรอีก ๑ สาย ต่อ
ปริมาณก๊าซที!เก็บเพิ!มขึ 1นทกุ ๆ ๒๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๒๐,๐๐๐ ลิตร ให้คดิเป็น ๒๐,๐๐๐ ลิตร 
 ข้อ ๑๐๒ ในโรงเก็บก๊าซต้องจดัให้มีระบบการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ดงันี 1 
 (๑) ต้อติดตั 1งท่อนํ 1าประปาสําหรับดับเพลิงสองหัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๖๒.๕ มิลลิเมตร หรือเท่ากับขนาดของท่อนํ 1าประปาสําหรับดบัเพลิงขององค์การปกครองท้องถิ!น 
และต้องมีเครื!องสบูนํ 1าจากทอ่ดงักลา่ว และต้องมีสายสบูที!ความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของเส้น
ทแยงมมุที!ยาวที!สดุของโรงเก็บก๊าซเก็บไว้ ณ ที!ที!จะนํามาใช้ได้ง่าย 
 ถ้าโรงเก็บก๊าซไม่มีนํ 1าประปาหรือไม่ใช้นํ 1าประปาตาม (๑) ต้องต่อท่อสําหรับสูบนํ 1าจาก
แหล่งนํ 1าหรือที!เก็บนํ 1าซึ!งมีนํ 1าอยู่ตลอดเวลาและแหล่งนํ 1าหรือที!เก็บนํ 1านั 1นต้องมีปริมาตรนํ 1าไม่น้อย
กวา่ ๑๗ ลกูบาศก์เมตร หรือ ๑๗,๐๐๐ ลิตร ตอ่ปริมาณก๊าซ ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
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 ๔๙ 

พร้อมเครื!องสบูนํ 1าและสายสบูขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตรยาวพอที!จะฉีดนํ 1า
คลมุสถานที!ตั 1งและเก็บถงัก๊าซหงุต้มและต้องเพิ!มปริมาตรนํ 1าอีก ๑๗ ลกูบาศก์เมตร หรือ ๑๗,๐๐๐ 
ลิตร และสายสูบขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ มิลลิเมตร อีก ๑ สาย ต่อปริมาณก๊าซที!
เก็บเพิ!มขึ 1นทกุ ๆ ๒๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๒๐,๐๐๐ ลิตรให้คดิเป็น ๒๐,๐๐๐ ลิตร 
 ข้อ ๑๐๓ ห้ามใช้เครื!องดบัเพลิงชนิดฟองก๊าซดบัเพลิงที!เกิดจากก๊าซ 
 ข้อ ๑๐๔ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!
เก็บก๊าซ ต้องควบคมุดแูล ให้สถานที!บรรจกุ๊าซที!ตนประกอบกิจการบรรจกุาซหรือสถานที!บรรจกุาซ
ที!ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ปกครอง แล้วแตก่รณี มีระบบการป้องกัน และระงบัอคัคีภยัที!ได้มาตรฐาน
ขั 1นตํ!าตามที!กําหนดในหมวดนี 1 
 ข้อ ๑๐๕ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!
เก็บก๊าซ ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ ใดกระทําการใด ๆ ที!อาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณอันตรายของสถานที!บรรจุก๊าซที!ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือบริเวณอันตรายของ
สถานที!เก็บก๊าซ ซึ!งตนเป็นเจ้าขอหรือผู้ครอบครอง และควบคมุดแูลไม่ให้มีการใช้เครื!องดบัเพลิง
ชนิดฟองก๊าซดบัเพลิงที!เกิดจากก๊าซในสถานที!บรรจกุ๊าซที!ตนประกอบกิจการหรือสถานที!ตนเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
 

หมวด ๑๒ 
การตดิตั >งเครืองส่งเสียงดังเมือก๊าซรั ว 

 “ข้อ ๑๐๖ ในสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการต้องตดิตั 1งเครื!องสง่เสียงดงัเมื!อ
ก๊าซรั!วไว้ที!บริเวณที!ตั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซและบริเวณหวัจ่ายก๊าซหรือบริเวณตู้จา่ยก๊าซ อยา่งน้อย
บริเวณละหนึ!งเครื!อง 
 ในสถานที!ใช้ก๊าซและสถานที!จําหนา่ยอาหารที!ใช้ก๊าซจากถงัเก็บก๊าซต้องตดิตั 1งเครื!องส่ง
เสียงดงัเมื!อก๊าซรั!วไว้ที!บริเวณที!ตั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซอยา่งน้อยบริเวณละหนึ!งเครื!อง 
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 ๕๐

 ข้อ ๑๐๗ ในร้านจําหน่ายกาซหรือสถานที!ใช้ก๊าซหรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซ 
หรือโรงเก็บก๊าซ ซึ!งมีกระป๋องกาซและถังก๊าซหุงต้มมีปริมาณก๊าซรวมกันทั 1งหมดเกิน ๕๐๐ ลิตร 
ต้องตดิตั 1งเครื!องสง่เสียงดงัเมื!อก๊าซรั!วไว้ที!บริเวณที!ตั 1งหรือเก็บกระป๋องกาซ และถงัก๊าซหงุต้มอย่าง
น้อยบริเวณละหนึ!งเครื!อง เว้นแตก่รณีที!เก็บกระป๋องก๊าซเพียงอยา่งเดียว” 
 (ความในข้อ ๑๐๖ และ ๑๐๗ เดิมถกูยกเลกิและใช้ความใหม่นํ 1าแทนแล้วโดยข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวง 
ฉบบัที! ๕ (พ.ศ.๒๕๓๑)) 

 ข้อ ๑๐๘ เครื!องส่งเสียงดงัเมื!อก๊าซรั!วตามข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๐๗ ต้องเป็นชนิดที!กรมธูร
กิจพลังงาน**เห็นชอบ และผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที!ใช้ก๊าซและสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซดงักล่าวต้องตรวจสอบให้เครื!องส่งเสียงดงัเมื!อ
ก๊าซรั!วอยูใ่นสภาพที!ใช้งานได้ตลอดเวลา 
 ข้อ ๑๐๙ ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!
ใช้ก๊าซ หรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซซึ!งมีถงัก๊าซหุงต้มไว้ในครอบครองและมีปริมาณก๊าซ
รวมกนัทั 1งหมด เกิน ๕๐๐ ลิตร ต้องตดิตั 1งเครื!องส่งเสียงดงัเมื!อก๊าซรั!วในสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจุ
ก๊าซ หรือสถานีบริการที!ตนประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือในสถานที!ใช้ก๊าซ หรือสถานที!จําหน่าย
อาหารที!ใช้ก๊าซ ที!ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ณ บริเวณและตามจํานวนที!กําหนดในหมวดนี 1 
 

หมวด ๑๓ 
เจ้าพนักงานและนายตรวจ 

 ข้อ ๑๑๐ ให้เจ้าพนกังานและนายตรวจมีอํานาจและหน้าที!ดงันี 1 
 (๑) ให้คําแนะนํา ตกัเตือนผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ ผู้ ใช้ก๊าซ ผู้ จําหน่าย
ก๊าซ หรือผู้ เก็บก๊าซให้ปฏิบตัติามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 
 (๒) เข้าไปในสถานที!บรรจกุ๊าซหรือสถานที!เก็บก๊าซในระหวา่งเวลาทําการเพื!อตรวจสอบว่า
ได้มีการปฏิบตัติามกฎกระทรวงนี 1หรือไม ่และอาจนําก๊าซ ภาชนะบรรจกุ๊าซหรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ที!ใช้
ในสถานที!บรรจกุ๊าซหรือสถานที!เก็บก๊าซในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื!อการตรวจสอบได้ 
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 ๕๑

 (๓) ยึดหรืออายัดภาชนะบรรจุก๊าซหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที!ใช้ในสถานที!บรรจุก๊าซหรือ
สถานที!เก็บก๊าซที!มีเหตอุนัควรเชื!อว่าขดัตอ่ข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 เพื!อใช้เป็นหลกัฐานในการ
ดําเนินคดี 
 (๔) สั!งงดใช้ภาชนะบรรจกุ๊าซ หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ที!ใช้ในสถานที!บรรจกุ๊าซหรือสถานที!เก็บ
ก๊าซที!มีลกัษณะขดัตอ่ข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๑๑ นายตรวจต้องมีบตัรประจําตวัตามแบบที!กําหนดท้ายกฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๑๒ ในการปฏิบตัิหน้าที!ตามข้อ ๑๑๐ นายตรวจต้องแสดงบตัรประจําตวัต่อบุคคล
เกี!ยวข้อง 
 ข้อ ๑๑๓ ให้เจ้าพนกังานหรือนายตรวจแจ้งความผิดตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1ต่อ
ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ ผู้ใช้ก๊าซ ผู้ จําหนา่ยกาซ หรือผู้ เก็บก๊าซ 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๑๔ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซที!ได้ยื!นไว้แล้วก่อนวันที!
กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจ้าพนกังานและใบอนญุาตประกอบ
กิจการบรรจกุ๊าซที!ได้ออกให้ไปแล้วตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) และตามกฎกระทรวง ฉบบัที! 
๓ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิบตั ิฉบบัที! ๒๘ ลงวนัที! ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซและใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจกุ๊าซตามกฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๑๕ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบัห้ามผู้ ใด
จําหน่ายก๊าซที!บรรจุในกระป๋องก๊าซ ที!ไม่มีเครื!องหมายอนัตรายตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี 1ที!ตวั
กระป๋องก๊าซตามข้อ ๖๖ แห่งกฎกระทรวงนี 1 หรือจําหน่ายก๊าซที!บรรจุก๊าซในถังก๊าซหุงต้มที!ไม่มี
ข้อความ “อันตราย ห้ามกลิ 1ง  ห้ามกระแทก” เขียนไว้ที!ตัวถังก๊าซหุงต้มตามข้อ ๓๙ แห่ง
กฎกระทรวงนี 1 หรือที!ไมต่ดิตั 1งอปุกรณ์ปรับความดนัตามข้อ ๔๐ แหง่กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๑๖ เมื!อพ้นกําหนดเก้าสิบวนันบัแต่วนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามเจ้าของและผู้
ครอบครองถงัเก็บและจา่ยก๊าซที!ได้ยื!นคําขอรับการทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บและ 
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จา่ยก๊าซตอ่กรมธุรกิจพลงังาน**ก่อนหรือในวนัที! ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ใช้ถงัเก็บและจ่ายก๊าซ
ที!ยงัไม่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ แห่งกฎกระทรวงนี 1 จากกรมธุรกิจพลงังาน**
บรรจกุ๊าซ หรือเก็บก๊าซ 
 ข้อ ๑๑๗ เมื!อพ้นกําหนดเก้าสิบวนันบัแต่วนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามเจ้าของและผู้
ครอบครองถังเก็บและจ่ายกาซที!รับคามดนัของก๊าซได้น้อยกว่า ๑.๗๒๔ เมกาปาสกาลมาตร ที!มี
อยูแ่ล้วในวนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบัใช้ถงัเก็บและจา่ยก๊าซดงักล่าวที!ยงัไม่ได้ผ่านการทดสอบและ
ตรวจสอบตามข้อ ๖๒ แหง่กฎกระทรวงนี 1 จากกรมธุรกิจพลงังาน**บรรจกุ๊าซหรือเก็บก๊าซ 
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองถงัเก็บและจา่ยก๊าซที!รับความดนัของก๊าซได้น้อยกว่า ๑.๗๒๔ เม
กาปาสกาลมาตร ที!ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๖๒ แห่งกฎกระทรวงนี 1 จากกรมธุรกิจ
พลงังาน**แล้ว ต้องควบคมุให้ใช้ถงัเก็บและจา่ยก๊าซนั 1นบรรจกุ๊าซหรือเก็บก๊าซเฉพาะชนิดที!มีความ
ดนัไมเ่กินกําหนดที!ใช้ในการคํานวณออกแบบถงัเก็บและจา่ยก๊าซดงักลา่ว 
 ข้อ ๑๑๘ เมื!อพ้นกําหนดสองร้อยสิบวัน นับแต่วันที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บังคับห้ามผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ และจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!เก็บก๊าซประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซ หรือจําหน่ายก๊าซ ใช้ก๊าซ หรือเก็บก๊าซ ในสถานที!บรรจุกาซหรือสถานที!เก็บก๊าซที!มี
ระบบไฟฟ้า เครื!องใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าไม่ถกูต้องตามที!กําหนดในข้อ ๙๒ และข้อ ๙๓ แห่ง
กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๑๙ เมื!อพ้นกําหนดหกสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามผู้ รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ และเจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!ใช้ก๊าซหรือสถานที!จําหน่ายอาหาร
ที!ใช้ก๊าซ ซึ!งใช้ก๊าซจากถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือจากถังก๊าซหุงต้ม ซึ!งมีถังก๊าซหุงต้มอยู่ใน
ครอบครองมีปริมาณก๊าซรวมกนัทั 1งหมดเกิน ๕๐๐ ลิตร ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ หรือใช้ก๊าซหรือ
เก็บก๊าซในสถานีบริการ หรือสถานที!ใช้ก๊าซหรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซที!ไม่ได้ติดตั 1ง
เครื!องสง่เสียงดงัเมื!อก๊าซรั!วไว้ ณ บริเวณที!ตั 1งถงัเก็บและจ่ายก๊าซตามจํานวนที!กําหนดในข้อ ๑๐๖ 
แหง่กฎกระทรวงนี 1และ ณ บริเวณที!ตั 1งและเก็บถงักาซหงุต้มตามจํานวนที!กําหนดในข้อ ๑๐๗ แห่ง
กฎกระทรวงนี 1 
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 ข้อ ๑๒๐ เมื!อพ้นกําหนดสามสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามเจ้าของและผู้
ครอบครองสถานที!เก็บก๊าซ จําหน่ายก๊าซ ใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซในสถานที!เก็บก๊าซซึ!งมีบริเวณที!ตั 1ง
และเก็บถงัก๊าซหงุต้มไม่ถกูต้องตารมที!กําหนดในข้อ ๑๙ (๒) ข้อ ๒๐ (๒) ข้อ ๒๑ (๒) และข้อ ๒๒ 
(๓) แหง่กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๒๑ เมื!อพ้นกําหนดสามสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามเจ้าของและผู้
ครอบครองร้านจําหน่ายก๊าซ จําหน่ายก๊าซหรือเก็บก๊าซในถังก๊าซหุงต้มในร้านจําหน่ายก๊าซที!มี
ระดบัพื 1นภายในอาคารไมถ่กูต้องตามที!กําหนดในข้อ ๑๙ (๕) แหง่กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๒๒ เมื!อพ้นกําหนดสามสิบสนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามเจ้าของและผู้
ครอบครองสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซหรือเก็บก๊าซในสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซที!ไม่ได้
ติดตั 1งป้ายที!มีข้อความตามที!กําหนดในข้อ ๑๐๐ ณ บริเวณที!ตั 1งและเก็บถังก๊าซหุงต้มและที!ห้อง
ปรุงอาหารที!ใช้ก๊าซตามที!กําหนดในข้อ ๑๐๐ แหง่กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๒๓ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บังคับ ห้าม
เจ้าของและผู้ครอบครองสถานที!ใช้ก๊าซ หรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซ ใช้ก๊าซ หรือเก็บก๊าซ
ในสถานที!ใช้ก๊าซหรือสถานที!จําหน่ายอาหารที!ใช้ก๊าซที!มีระบบท่อก๊าซไม่ถกูต้องตามที!กําหนดใน
ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ แหง่กฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๒๔ เมื!อพ้นกําหนดหกสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ห้ามผู้ รับใบอนญุาต
ประกอบกิจการบรรจุก๊าซใช้พนกังานบรรจุก๊าซ ซึ!งไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมการบรรจุก๊าซและไม่มี
หนงัสือรับรอง และบตัรประจําตวัจากผู้ ค้านํ 1ามนัซึ!งได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมายว่า
ด้วยนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงหรือจากสถาบนัที!กรมธุรกิจพลงังาน**เห็นชอบทําหน้าที!บรรจกุ๊าซ 
 ข้อ ๑๒๕ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บังคับห้าม
เจ้าของสถานีบริการซึ!งเปิดดําเนินการก่อนหรือในวนัที! ๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที!มีลกัษณะและ
ระยะปลอดภัยขัดต่อความในข้อ ๑๕ (๑) วรรคหนึ!งแห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๔) ซึ!งแก้ไข
เพิ!มเตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที! ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบั
ที! ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ กําหนดคือก่อนหรือในวนัที! 
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๒๔ ตลุาคม พ.ศ. ๑๕๑๔ แล้ว และคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซดงักล่าวยงัอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของเจ้าพนกังานประกอบกิจการบรรจกุ๊าซในสถานีบริการดงักล่าวตอ่ไป เว้น
แตเ่จ้าของสถานีบริการจะแก้ไขดดัแปลงสถานีบริการนั 1นให้ถกูต้องตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
และแล้วเสร็จก่อนพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั ดงันี 1 
 (๑) สร้างกําแพงกันไฟทําด้วยอิฐฉาบปนูหนา ไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร หรือคอนกรีต
เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร โดยรอบเขตสถานี
บริการยกเว้นด้านที!ใช้เป็นทางเขาและทางออกของสถานีบริการ 
 (๒) ติดตั 1งเครื!องดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนํ 1ายาดิบเพลิงชนิดอื!นที!มิใช่เครื!องดบัเพลิง
ชนิดฟองก๊าซ ซึ!งสามารถใช้ดบัเพลิงอนัเกิดจากก๊าซหรือนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงได้ตามที!กําหนดไว้ในข้อ 
๙๗ (๓) ที!ประตทูางเข้าออกของรั 1วโปร่งรอบถงัเก็บและจ่ายก๊าซอีกประตลูะหนึ!งเครื!องและที!ตู้จ่าย
ก๊าซอีกตู้ละหนึ!งเครื!อง 
 (๓) ติดตั 1งเครื!องส่งเสียงดบัเมื!อก๊าซรั!วชนิดที!ติดตั 1งอยู่กับที!ภายในรั 1วในโปร่งรอบถังเก็บ
และจา่ยก๊าซหนึ!งเครื!องภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั 
 (๔) ติดตั 1งถังเก็บและจ่ายแบบกลบ และการตั 1งถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบต้องให้มี
ระยะหา่ง ตามที!กําหนดในตารางที! ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 1 
 (๕) ติดตั 1งถังเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าที!ได้ผ่านการ
ทดสอบและตรวจสอบจากนายตรวจแล้ว 
 ข้อ ๑๒๖ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บังคับห้าม
เจ้าของสถานีบริการซึ!งเปิดดําเนินการในระหว่างวนัที! ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และวนัที! ๒๓ 
ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ที!อยู่ห่างจากเขตสถานีบริการอื!นไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และอยู่ห่างจาก
โรงเรียน สถานพยาบาล และสนามกีฬาไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร แตอ่ยู่ห่างจากสถานฑูตและ
โรงภาพยนตร์ไม่ถึง ๒๐๐.๐๐ เมตร ประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการดงักล่าวต่อไป เว้น
แตเ่จ้าของสถานีบริการจะแก้ไขดบัแปลงสถานีบริการนั 1น ให้ถกูต้องตามข้อ ๑๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) และแล้วเสร็จก่อนพ้นกําหนดหนึ!งร้อยแปดสิบวนันบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั 
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 ข้อ ๑๒๗ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งปีนับแต่วันที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บังคับห้ามเจ้าของสถานี
บริการนํ 1ามันเชื 1อเพลิงซึ!งประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ให้แก่ยานพาหนะในสถานีบริการนํ 1ามัน
เชื 1อเพลิงที!มีลักษณะและระยะปลอดภัยขดัต่อความในข้อ ๑๕ (๑) วรรคหนึ!งแห่งกฎกระทรวงนี 1 
และเป็นผู้ ที! ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซจากเจ้าพนักงานตามข้อ ๓๔ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบบัที! ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที! ๒๘ ลง
วนัที! ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือเป็นผู้ ที!ได้รับหนงัสืออนุญาตจากเจ้าพนกังานให้ดําเนินการ
ก่อสร้างเพื!อดําเนินการบรรจกุ๊าซแล้วก่อนวนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบัประกอบกิจการบรรจกุ๊าซใน
สถานีบริการนํ 1ามันเชื 1อเพลิงดงักล่าวต่อไป เว้นแต่เจ้าของสถานีบริการนํ 1ามันเชื 1อเพลิงจะแก้ไข
ดดัแปลงสถานีบริการนํ 1ามนัเชื 1อเพลิงนั 1นให้ถูกต้องตามข้อ ๑๒๕ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และ
แล้วเสร็จก่อนพ้นกําหนด หนึ!งปีนบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั 
 ข้อ ๑๒๘ เจ้าของสถานีบริการที!ได้ยื!นคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซให้แก่
ยานพาหนะแล้วก่อนวนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบัและคําขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ
ดงักล่าว ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนกังาน ให้นําความในข้อ ๒๓ (๑) วรรคสอง แห่ง
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๒๔) ซึ!งแก้ไขเพิ!มเติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที! ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตาม
ความในประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบัที! ๒๘ ลงวนัที! ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาใช้บงัคบักบัคํา
ของรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซในกรณีนี 1แทนความในข้อ ๑๕(๑) วรรคสอง สําหรับ
เงื!อนไขอื!น ๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี 1 
 ข้อ ๑๒๙ เมื!อพ้นกําหนดหนึ!งปีนบัแตว่นัที!กฎทรวงนี 1ใช้บงัคบัห้ามเจ้าของสถานีบริการซึ!ง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ทําการก่อสร้างเพื!อดําเนินการบรรจุก๊าซแล้วก่อนวันที!
กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบัประกอบกิจการบรรจุก๊าซในสถานีบริการดงักล่าวต่อไป เว้นแต่เจ้าของ
สถานีบริการจะสร้างกําแพงกนัไฟตามข้อ ๑๕ (๕) แห่งกฎกระทรวงนี 1แทนรั 1ว ตามข้อ ๒๓ (๓) แห่ง
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที! ๒๘ ลงวันที! ๒๙ 
ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ให้แล้วเสร็จก่อนพ้นกําหนดหนึ!งปีนบัแตว่นัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั 
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 ข้อ ๑๓๐ ความในข้อ ๑๕ (๖) ในส่วนที!เกี!ยวกับวัสดุที!ใช้สร้างอาคารบริการในสถานี
บริการ ไม่ใช้บงัคบักบัสถานีบริการที!ปิดดําเนินการและได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ
แล้ว ก่อนวนัที!กฎกระทรวงนี 1ใช้บงัคบั 
 ข้อ ๑๓๑ บรรดาระเบียบหรือประกาศ ซึ!งได้ออกโดยอาศยัอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
๒๕๒๔) หรือกฎกระทรวง ฉบบัที! ๓ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบั
ที! ๒๘ ลงวันที! ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที!ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี 1 
 

ให้ไว้ ณ วนัที! ๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 

พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
(สิทธิ  จิรโรจน์) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(รับมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน)* 

 
 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๐๓ ลงวนัที! ๒๐ มิถนุายน ๒๕๒๙) 
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*แก้ไขตาม พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที!ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 

**แก้ไขตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที!ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๘๓ (๑) ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที! 
ฯลฯ ในสว่นของกองควบคมุนํ 1ามนัเชื 1อเพลงิและก๊าซ กรมโยธาธิการ มาเป็นของกรมธุรกิจพลงังาน 

ป.ล. ๑ 
 
 

 
คาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 

ณ.สถานทีบรรจุก๊าซ (สถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ) 
และบรรจุก๊าซโดยยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก 

     
 

เขียนที!..................................... 
วนัที!.........เดือน......................พ.ศ......... 

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................. 

  ๑.๑ เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาต ิ......................เกิดวนัที!................................... 
เดือน.....................................พ.ศ............... อาย.ุ.............ปี  อยูบ้่านเลขที!................................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................หมูที่!............................... 
ตําบล / แขวง................................อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั.............................. 
โทรศพัท์...................................อาชีพ..................................ชื!อสํานกังาน................................ 
ตั 1งอยูเ่ลขที!........................ตรอก / ซอย........................ถนน...........................หมูที่!.................. 
ตําบล / แขวง.......................อําเภอ / เขต.............................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท์............................... 
 ๑.๒ เป็นนิตบิคุคลประเภท........................................................................................... 
 
 
 
 
 

เลขที!รับ…………………………... 
วนัที!……./…………..……/…..…. 
(สําหรับเจ้าหน้าที!เป็นผู้กรอก) 
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ตามกฎหมายของประเทศ.........................................จดทะเบียนเมื!อวนัที!.................................. 
เดือน...............................พ.ศ.....................เลขทะเบียน.......................................................... 
มีสํานกังานใหญ่ตั 1งอยูเ่ลขที!...............................ตรอก/ ซอย..................................................... 
ถนน...............................หมูที่!..............................ตําบล / แขวง .............................................. 
อําเภอ / เขต ..................................จงัหวดั.......................................โทรศพัท์........................... 
โดยมี............................................ตําแหนง่.........................................เป็นผู้ มีอํานาจลงชื!อแทน 
 ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเพื!อ 
  � การจําหนา่ยขาย   �การใช้เอง      โดยมีรายละเอียดดงันี 1 
   �๒.๑ ทําการบรรจกุ๊าซ จากถงัเก็บและจา่ยก๊าซที!สถานีบรรจกุ๊าซ / ลานบรรจุ
ก๊าซลงในภาชนะบรรจกุ๊าซดงันี 1 
    � กระป๋องก๊าซ 
    � ถงัก๊าซหงุต้ม 
    � ถงัขนสง่ก๊าซ 
   � ๒.๒ ทําการบรรจกุ๊าซจากถงัขนสง่กาซที!สถานีบริการลงในภาชนะบรรจกุ๊าซ
ดงันี 1 
    � ถงัก๊าซรถยนต์ 
    � ถงัก๊าซเรือยนต์ 
   � ๒.๓ ทําการบรรจกุ๊าซจากถงัขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจําหนา่ยก๊าซโดย
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน........................................................................ 
ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ....................................ลิตร จํานวน.........................................ถงั 
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก  หมายเลขทะเบียน ...................................................................... 
ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ.....................................ลิตร จํานวน.........................................ถงั 
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก  หมายเลขทะเบียน....................................................................... 
ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ.....................................ลิตร จํานวน.........................................ถงั 
 ๓. สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ตั 1งอยูเ่ลขที!............................................ 
ตรอก / ซอย..............ถนน......................หมูที่!........ตําบล / แขวง................อําเภอ / เขต............ 
จงัหวดั..................โทรศพัท์.......................ในที!ดินโฉนดเลขที!...............หน้าสํารวจ.................... 
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 ๕๙ 

เลขที!ดนิ..........................................ที!ดนิดงักล่าวเป็นของ......................................................... 
 ในสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ได้ติดตั 1งถงัเก็บและจา่ยก๊าซหวัจา่ยก๊าซ 
และตู้จา่ยก๊าซ ดงันี 1 

 
 
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดนิ 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 

 ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบกลบ 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 หวัจา่ยก๊าซ    จํานวน.............................................ถงั 
 ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๑ หวัจา่ย  จํานวน.............................................ถงั 
 ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๒ หวัจา่ย  จํานวน.............................................ถงั 

 
 ๔. พร้อมรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนี 1 ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ 
มาเพื!อประกอบการพิจารณาด้วย ดงันี 1 
   ๔.๑ ภาพถ่ายบตัรประจําตวัของผู้ขออนญุาต 
   ๔.๒ ภายถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผู้ มีอํานาจ
ลงชื!อแทนนิตบิคุคล (ในกรณีที!นิตบิคุคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
   ๔.๓ หนงัสือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจการแทนบุคคลหรือนิติ
บคุคลผู้อนญุาต (ในกรณีผู้ขออนญุาตมิได้เป็นเจ้าของสถานีที!) 
   ๔.๔ ภาพถ่ายโฉนดที!ดินที!เป็นที!ตั 1งสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการที!
ขออนญุาต 
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   ๔.๕ เอกสารแสดงว่าผู้ ขออนุญาตมีสิทธิใช้ที!ดินและสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุ
ก๊าซ สถานีบริการ (ในกรณีที!ผู้ขออนญุาตมิได้เป็นเจ้าของสถานที!) 
   ๔.๖ หนังสืออนุญาตพร้อมด้วยแผนผังบริเวณที!ได้รับอนุญาตให้ผู้ ขออนุญาต
ทําทางเชื!อมระหวา่งบริเวณที!ได้รับอนญุาตกบัถนนสาธารณะ หรือทางหลวงเพื!อใช้เป็นทางสําหรับ
ยานพาหนะเข้า – ออก สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการนั 1น และหรือหนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยแผนผงับริเวณที!ได้รับอนุญาตให้ทําสิ!งล่วงลํ 1าลํานํ 1าจากเจ้าหน้าที!ผู้ดแูลและรับผิดชอบ
ถนนสาธารณหรือทางหลวง หรือลํานํ 1าสายนั 1น 
   ๔.๗ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนค้าต่างจําหน่ายก๊าซจากผู้ ค้า
นํ 1ามนัตามกฎหมายวา่ด้วยเชื 1อเพลิง 
   ๔.๘ แผนผังบริเวณแสดงที!ตั 1งของสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ 
แสดงสิ!งปลกูสร้างที!มีอยูภ่ายในรัศมี ๒๐๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชดุ 
   ๔.๙ แผนผงัภายในและแบบก่อสร้างสถานีบรรจกุาซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ 
จํานวน ๓ ชดุ 
   ๔.๑๐ รายการคํานวณความมั!นคงแข็งแรงของสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ 
สถานีบริการ และถงัเก็บและจา่ยก๊าซหรือถงัขนสง่ก๊าซอยา่งละ ๑ ชดุ 
   ๔.๑๑ หนังสือรับรองของวิศวกรซึ!งเป็นผู้ คํานวณความมั!งคงแข็งแรงของสถานี
บรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ และถังเก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซและเป็นผู้ ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและแนบ
ภาพถ่ายบตัรประจําตวัที!ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพดงักลา่วด้วย 
   ๔.๑๒ หนงัสือรับรองของสถาปนิก ซึ!งเป็นผู้ออกแบบสถานีบรรจกุาซ ลานบรรจุ
ก๊าซ สถานีบริการ และเป็นผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และแนบภาพถ่ายบตัรปะจําตวัที!ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ
ดงักลา่วด้วย (ในกรณีที!ต้องมีสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ) 
   ๔.๑๓ ภาพถ่ายทะเบียนยานพาหนะขนสง่ก๊าซ รวม.......................ฉบบั 
   ๔.๑๔ แบบก่อสร้างถงัขนสง่ก๊าซ ระบบทอ่และอปุกรณ์จํานวน ๓ ชดุ 
 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ที!ดินที!ใช้เป็นสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการตามคํา
ขออนญุาตนี 1ไมไ่ด้อยูใ่นแนวเขตที!ดนิที!จะต้องเวียนคืนตามกฎหมาย 
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(ลายมือชื!อ)...................................... 
ผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ ขีดฆา่ข้อความที!ไมใ่ช้ออก 

ป.ล. ๑/๑ 
 
 

 
คาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 

(โดยผู้ขอรับโอนธุรกิจการบรรจุก๊าซ โดยทายาทหรือผู้จัดการมรดก) 
     

 
เขียนที!..................................... 

วนัที!.........เดือน......................พ.ศ......... 

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................. 

  ๑.๑ เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาต ิ......................เกิดวนัที!................................... 
เดือน.....................................พ.ศ............... อาย.ุ.............ปี  อยูบ้่านเลขที!................................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................หมูที่!............................... 
ตําบล / แขวง................................อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั.............................. 
โทรศพัท์...................................อาชีพ..................................ชื!อสํานกังาน................................ 
ตั 1งอยูเ่ลขที!........................ตรอก / ซอย........................ถนน...........................หมูที่!.................. 
ตําบล / แขวง.......................อําเภอ / เขต.............................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท์............................... 
  ๑.๒ เป็นนิตบิคุคลประเภท.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที!รับ…………………………... 
วนัที!……./…………..……/…..…. 
(สําหรับเจ้าหน้าที!เป็นผู้กรอก) 
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 ๖๒

ตามกฎหมายของประเทศ...............................................จดทะเบียนเมื!อวนัที!............................ 
เดือน............................................พ.ศ.....................เลขทะเบียน............................................. 
มีสํานกังานใหญ่ตั 1งอยูเ่ลขที!................................ตรอก / ซอย.................................................... 
ถนน..........................................หมูที่!......................ตําบล / แขวง............................................ 
อําเภอ / เขต....................................จงัหวดั...........................โทรศพัท์...................................... 
โดยมี.........................................ตําแหนง่............................................เป็นผู้ มีอํานาจลงชื!อแทน 
 ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเพื!อ 
 (    ) การจําหนา่ย (    ) การใช้เอง โดยที!ข้าพเจ้าเป็น.......................................... 
......................................................................(ผู้ รับโอนกิจการบรรจกุ๊าซ ทายาทผู้จดัการมรดก) 
ของ........................................................................................................................................ 
อยูที่!เลขที!.............ตรอก / ซอย...................................ถนน....................................................... 
หมูที่!.......................ตําบล / แขวง..............................อําเภอ / เขต............................................ 
จงัหวดั....................................และเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบการบรรจกุ๊าซเลขที!.................... 
ออกให้เมื!อวนัที!....................เดือน.................................พ.ศ.................ที!................................. 
โดยได้รับอนญุาตให้บรรจกุ๊าซจาก............................................................................................ 
ลงใน...................................................................................................................................... 
ณ สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ชื!อ..................................................................... 
อยูที่!เลขที!.............ตรอก / ซอย...................................ถนน....................................................... 
หมูที่!.......................ตําบล / แขวง..............................อําเภอ / เขต............................................ 
จงัหวดั.............................โทรศพัท์.............................ในที!ดนิโฉนดเลขที!.................................. 
หน้าที!สํารวจเลขที!ดิน..........................................ที!ดนิดงักลา่วเป็นของ...................................... 
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน........................................................................ 
ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ.....................................ลิตร จํานวน.........................................ถงั 
ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน........................................................................ 
ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ.....................................ลิตร จํานวน.........................................ถงั 
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 ๖๓ 

 ๓. ในสถานีบรรจุก๊าซ ลานบรรจุก๊าซ สถานีบริการ ได้ติดตั 1งถังเก็บและจ่ายก๊าซ หวัจ่าย
ก๊าซและตู้จา่ยก๊าซ ดงันี 1 

ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดนิ 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 

 ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบกลบ 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 ความจ.ุ......................................ลิตร จํานวน.............................................ถงั 
 หวัจา่ยก๊าซ    จํานวน.............................................ถงั 
 ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๑ หวัจา่ย  จํานวน.............................................ถงั 
 ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๒ หวัจา่ย  จํานวน.............................................ถงั 

 ๔. พร้อมคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนี 1 ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ 
มาเพื!อประกอบการพิจารณา ดงันี 1 
  ๔.๑ สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!....................................... 
  ๔.๒ ภาพถ่ายบตัรประจําตวัของผู้ขออนญุาต 
  ๔.๓ ภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผู้ มีอํานาจ
ลงชื!อแทนนิตบิคุคล (ในกรณีที!นิตบิคุคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
  ๔.๔ หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนค้าต่างจําหน่ายกาซจากผู้ ค้า
นํ 1ามนัตามกฎหมายวา่ด้วยนํ 1ามนัเชื 1อเพลิง 
 
 
 
 
 

(ลายมือชื!อ)........................................... 
ผู้ขออนุญาต 
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 ๖๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขีดฆา่ข้อความที!ไมใ่ช้ออก 

ป.ล. ๒ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซเลขที............................. 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซฉบับนี >ให้ไว้แก่ 

     
 
 เพื!อแสดงวา่เป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เพื!อการจําหนา่ยขาย / การใช้
เอง ณ สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ 
ชื!อ...........................................................ตั 1งอยูเ่ลขที!............................................................... 
ตรอก / ซอย.................................ถนน........................................หมูที่!..................................... 
ตําบล / แขวง.................................อําเภอ / เขต...........................จงัหวดั.................................. 
โดยให้บรรจกุ๊าซจาก.........................................ลงใน............................................................... 
.............................................................................................................................................. 
และได้รับอนญุาตให้ติดตั 1ง 
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบเหนือพื 1นดนิ ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 

ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 
     ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 
ถงัเก็บและจา่ยก๊าซแบบกลบ  ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 
     ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 
     ความจ.ุ.....................ลิตร จํานวน................ถงั 
หวัจา่ยก๊าซ        จํานวน................หวั 
 

http://www.neevia.com


 ๖๕ 

ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๑ หวัจา่ย      จํานวน.................ตู้  
ตู้จา่ยก๊าซ ชนิด ๒ หวัจา่ย      จํานวน.................ตู้  
 ในอนญุาตบรรจกุ๊าซฉบบันี 1ให้ใช้เฉพาะสถานที!ที!ระบไุว้ในใบอนญุาตบรรจกุ๊าซนี 1เทา่นั 1น 
 เพื!อแสดงว่าเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซเพื!อ การจําหน่ายขาย / การใช้
เอง จากถงัขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซโดย 
 ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน...................................................... 
 ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ........................................ลิตร จํานวน.............................ถงั 
 ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน...................................................... 
 ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ........................................ลิตร จํานวน.............................ถงั 
 ยานพาหนะขนสง่ก๊าซทางบก หมายเลขทะเบียน...................................................... 
 ความจขุองถงัขนสง่ก๊าซ........................................ลิตร จํานวน.............................ถงั 
 
 
  ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซฉบบันี 1ให้ใช้ได้จนถึงวนัที!............................. 
เดือน.........................................พ.ศ.............................. 
  ให้ไว้ ณ วนัที!................เดือน.......................................พ.ศ............................. 
 
 

(ลายมือชื!อ).............................................. 
ตําแหนง่................................................... 

ผู้อนุญาต 
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 ๖๖

 
 
 
 
 
 

ป.ล. ๓ 
 

 
 

 
คาํขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 

     
 

เขียนที!..................................... 
วนัที!.........เดือน......................พ.ศ......... 

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................. 

  ๑.๑ เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาต ิ......................เกิดวนัที!................................... 
เดือน.....................................พ.ศ............... อาย.ุ.............ปี  อยูบ้่านเลขที!................................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................หมูที่!............................... 
ตําบล / แขวง................................อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั.............................. 
โทรศพัท์...................................อาชีพ..................................ชื!อสํานกังาน................................ 
ตั 1งอยูเ่ลขที!........................ตรอก / ซอย........................ถนน...........................หมูที่!.................. 
ตําบล / แขวง.......................อําเภอ / เขต.............................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท์............................... 
  ๑.๒ เป็นนิตบิคุคลประเภท.............................................................................. 
ตามกฎหมายของประเทศ....................................จดทะเบียนเมื!อวนัที!....................................... 
เดือน...........................................พ.ศ......................เลขทะเบียน............................................. 
 
 
 

เลขที!รับ…………………………... 
วนัที!……./…………..……/…..…. 
(สําหรับเจ้าหน้าที!เป็นผู้กรอก) 
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 ๖๗ 

มีสํานกังานใหญ่ตั 1งอยูเ่ลขที!..............................ตรอก / ซอย...................................................... 
ถนน...............................................หมูที่!..........................ตําบล / แขวง................................... 
อําเภอ / เขต.........................................ตําแหนง่..................................เป็นผู้ มีอํานาจลงชื!อแทน 
 
 ๒. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เพื!อการจําหนา่ยขาย / การใช้
เอง ณ สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ  ชื!อ.............................................................. 
ตั 1งอยูเ่ลขที!..................ตรอก / ซอย............................ถนน...........................หมูที่!..................... 
ตําบล / แขวง............................อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั................................... 
โดยให้บรรจกุ๊าซจาก.................................................ลงใน....................................................... 
ตามใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!..........................ออกให้เมื!อวนัที!......................... 
เดือน................................................พ.ศ.....................ที!......................................................... 
 ๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เพื!อการจําหนา่ยขาย / การใช้
เองจากถงัลงในถงัเก็บและจ่ายก๊าซ ตามใบอนญุาตประอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!........................ 
ออกให้เมื!อวนัที!..................................เดือน..........................................พ.ศ.............................. 
ที!.............................................................. 
 ๔. ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที! ............................................จะหมดอาย ุ
ลงในวนัที!..................เดือน..................................พ.ศ...............ข้าพเจ้าจงึขอตอ่อายใุบอนญุาต 
ประกอบกิจการบรรจกุ๊าซดงักลา่ว 
 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่มิได้มีการแก้ไข เปลี!ยนแปลง หรือตอ่เตมิสถานีบรรจกุ๊าซ ลาน
บรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ให้ผิดไปจากที!ได้รับอนญุาตไว้ 
 ๖. พร้อมคําขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนี 1 ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานตา่ง 
ๆ มาเพื!อประกอบการพิจารณาด้วย ดงันี 1 
 ๖.๑ สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!....................................... 
 ๖.๒ ภาพถ่ายบตัรประจําตวัขอบผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ 
 ๖.๓ ภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผู้ มีอํานาจลง
ชื!อแทนนิตบิคุคล (ในกรณีที!นิตบิคุคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
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 ๖๘ 

 ๖.๔ แผนผงับริเวณแสดงที!ตั 1งของสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ
แสดงสิ!งปลกูสร้างที!มีอยูภ่ายในรัศมี ๒๐๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชดุ 

(ลายมือชื!อ)........................................... 
ผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ  ขีดฆา่ข้อความที!ไมใ่ช้ออก 

 
ป.ล. ๔ 

 
 
 

 
คาํขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 

     
 

เขียนที!..................................... 
วนัที!.........เดือน......................พ.ศ......... 

 ๑. ข้าพเจ้า................................................................................................................. 

  ๑.๑ เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาต ิ......................เกิดวนัที!................................... 
เดือน.....................................พ.ศ............... อาย.ุ.............ปี  อยูบ้่านเลขที!................................ 
ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................หมูที่!............................... 
ตําบล / แขวง................................อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั.............................. 
โทรศพัท์...................................อาชีพ..................................ชื!อสํานกังาน................................ 
ตั 1งอยูเ่ลขที!........................ตรอก / ซอย........................ถนน...........................หมูที่!.................. 
ตําบล / แขวง.......................อําเภอ / เขต.............................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัท์............................... 
  ๑.๒ เป็นนิตบิคุคลประเภท.............................................................................. 
ตามกฎหมายของประเทศ....................................จดทะเบียนเมื!อวนัที!....................................... 
เดือน...........................................พ.ศ......................เลขทะเบียน............................................. 
มีสํานกังานใหญ่ตั 1งอยูเ่ลขที!................................ตรอก / ซอย.................................................... 
 
 

เลขที!รับ…………………………... 
วนัที!……./…………..……/…..…. 
(สําหรับเจ้าหน้าที!เป็นผู้กรอก) 
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 ๖๙ 

ถนน.......................................หมูที่!.............................ตําบล / แขวง........................................ 
อําเภอ / เขต...............................จงัหวดั...............................โทรศพัท์....................................... 
โดยมี.......................................ตําแหนง่..............................................เป็นผู้ มีอํานาจลงชื!อแทน 
 ๒. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เพื!อการจําหนา่ยขาย / การใช้
เอง ณ สถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ชื!อ............................................................... 
ตั 1งอยูเ่ลขที!......................ตรอก / ซอย..........................ถนน................................หมู่ที!.............. 
ตําบล / แขวง...........................อําเภอ / เขต..............................จงัหวดั..................................... 
โดยให้บรรจกุ๊าซจาก...........................................ลงใน............................................................. 
ตามใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!..................................ออกให้เมื!อวนัที!................. 
เดือน...................................................พ.ศ.................ที!.......................................................... 
 ๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เพื!อการจําหนา่ยขาย / การใช้
เอง จากถงัขนสง่ก๊าซลงในถงัเก็บและจา่ยก๊าซ ตามใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!
...........................................................ออกให้เมื!อวนัที!............................................................ 
เดือน.......................................พ.ศ...................ที!.................................................................... 
 ๔. ใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ เลขที!............................................................... 
ได้ชํารุดเสียหาย / สญูหาย ข้าพเจ้าจงึขอใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซ 
 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่มิได้มีการแก้ไข เปลี!ยนแปลง หรือตอ่เตมิสถานีบรรจกุ๊าซ ลาน
บรรจกุ๊าซ สถานีบริการ ให้ผิดไปจากที!ได้รับอนญุาตไว้ 
 ๖. พร้อมคําขอตอ่ใบแทนอนญุาตประกอบกิจการบรรจกุ๊าซนี 1 ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐาน
ตา่ง ๆ มาเพื!อประกอบการพิจารณาด้วย ดงันี 1 
  ๖.๑ ภาพถ่ายบตัรประจําตวัของผู้ขอรับใบแทนใบอนญุาต 
  ๖.๒ ภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หนงัสือบริคณห์สนธิ และผู้ มีอํานาจ
ลงชื!อแทนนิตบิคุคล (ในกรณีที!นิตบิคุคลเป็นผู้ขออนญุาต) 
  ๖.๓ แผนผงับริเวณแสดงที!ตั 1งของสถานีบรรจกุ๊าซ ลานบรรจกุ๊าซ สถานีบริการ 
แสดงสิ!งปลกูสร้างที!มีอยูภ่ายในรัศมี ๒๐๐.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ชดุ 
 

(ลายมือชื!อ)................................................ 
ผู้ขออนุญาต 
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