
 
กฎกระทรวง 

สถานทีบ่รรจกุ๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  
และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“ห้องบรรจ”ุ  หมายความว่า  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“เขตห้องบรรจ”ุ  หมายความว่า  แนวเขตพ้ืนที่โดยรอบห้องบรรจุตามที่ก าหนดไว้ในแผนผังบริเวณ 
“พ้ืนที่บรรจุ”  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ 
“ผู้ประกอบกิจการควบคุม”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานที่บรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
“กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒



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

“ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต   
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

“บริเวณอันตราย”  หมายความว่า  พ้ืนที่รอบ ๆ  ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ในห้องบรรจุ  และพื้นที่รอบ ๆ  บริเวณและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ 

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

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในกระป๋องก๊าซปโิตรเลียมเหลวหรอืถงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงตม้  ให้คิดค านวณปรมิาณ  ๑  ลิตร  เท่ากบั  
๐.๕  กโิลกรัม 

ข้อ ๔ ลักษณะของกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  การออกแบบ  
การผลิต  หรือการสร้าง  และการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๕ ห้องบรรจุต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ห้องบรรจุต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งไว้ในที่ที่เหน็ได้ชัดเจน 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

 
 

ข้อ ๖ ห้องบรรจุต้องมีแผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนผังโดยสังเขปต้องแสดงต าแหน่งที่ตั้งของห้องบรรจุ   พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ที่อยู่

โดยรอบเขตห้องบรรจุ  ภายในระยะไม่น้อยกว่า  ๒๐๐.๐๐  เมตร 
(๒) แผนผังบริเวณต้องแสดงเขตที่ดิน  เขตห้องบรรจุ  ก าแพงกันไฟ  กลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เครื่องสูบและหัวจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   

แผนผังบริเวณ  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒๕๐ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๗ แบบก่อสร้างห้องบรรจุอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนพ้ืน  แปลนฐานราก  แปลนโครงสร้าง  และแปลนหลังคา 
(๒) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
(๓) รายละเอียดของโครงสร้างแสดงส่วนต่าง ๆ  ของห้องบรรจุ 
แบบก่อสร้างตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐ 
ข้อ ๘ แบบก่อสร้างกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนส่วนบน  รูปด้าน  รูปตัด  และแปลนฐานราก 
(๒) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บ  

และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
แบบก่อสร้างตาม  (๑)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๕๐ 
ข้อ ๙ แบบก่อสร้างก าแพงกันไฟอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนพ้ืน  แปลนฐานราก  รูปด้าน  และรูปตัด 
(๒) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ  ของก าแพงกันไฟ 
แบบก่อสร้างตาม  (๑)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒๐ 
ข้อ ๑๐ ห้องบรรจุต้องแสดงรายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงของห้องบรรจุ  ถังเก็บ 

และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ก าแพงกันไฟ  หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑ แบบก่อสร้างห้องบรรจุตามข้อ  ๗  แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามข้อ  ๘  แบบก่อสร้างก าแพงกันไฟตามข้อ  ๙  และรายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงตามข้อ  ๑๐  
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตแล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้  แต่ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการค านวณดังกล่าว
มาแสดงแทน 

ข้อ ๑๒ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ภายในห้องบรรจุให้มีระยะความคลาดเคลื่อนไปจาก
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัยตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงนี้  และสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  ให้มีระยะความคลาดเคลื่อน
ไปจากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้า 

หมวด  ๓ 
ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๓ ห้องบรรจุต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า   ๑๒.๐๐  เมตร   
ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้ห้องบรรจุอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นตามที่ก าหนดดังกล่าวได้    

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ต้องสร้างก าแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  และห่างจากขอบของห้องบรรจุไม่น้อยกว่า  
๖.๐๐  เมตร 

ข้อ ๑๔ พ้ืนที่บรรจุต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าด้วยวัสดุทนไฟและมีความมั่นคงแข็งแรง 
(๒) พ้ืนของพื้นที่บรรจุต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตเรียบและผิวพ้ืนเป็นวัสดุชนิดที่ท าให้เกิดประกายไฟ

จากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน  หรือกระเบื้องยาง   
(๓) มีท่อส าหรับใช้ระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารอยู่ในระดับชิดพ้ืนห้อง  โดยใช้พัดลม 

ดูดอากาศชนิดที่สามารถป้องกันประกายไฟจากการระเบิด  และมีอัตราการระบายอากาศไม่ต่ ากว่า   
๑  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อพ้ืนที่ของพื้นห้อง  ๑  ตารางฟุต  และปลายท่อออกต้องอยู่ในต าแหน่งที่อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวกโดยไม่รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง   และห่างจากประตูหรือหน้าต่างของ 
อาคารห้องบรรจุไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร 

(๔) ภายในพ้ืนที่บรรจุต้องไม่วางถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หมวด  ๔ 
การตั้งถงัก๊าซปโิตรเลียมเหลวหุงต้ม  ถังเกบ็และจ่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

ระบบท่อก๊าซปโิตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
 
 

ข้อ ๑๕ การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุ  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ 
(๒) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร 
(๓) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ  ประกายไฟ  หรือวัสดุที่ 

ติดไฟได้ง่าย  ไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 
(๔) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพ้ืนคอนกรีตเรียบ  และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุ

ชนิดที่ท าให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก 
(๕) ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน 
(๖) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี 
(๗) มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  เพ่ือไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อน

หรือล้ม 
(๘) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หุงต้มได้สะดวก 
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(๙) บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มมีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า   
๑.๘๐  เมตร  ล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออกอย่างน้อยหนึ่งทาง
และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน 

ที่รั้วโปร่งมีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง  บนพ้ืนสีขาว  โดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจน
และอ่านได้ง่าย  มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  และอย่างน้อย
มีข้อความ  ดังต่อไปนี้   

 “อันตราย 
  ๑. ห้ามสูบบุหรี่ 
  ๒. ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
  ๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า”   
ข้อ ๑๖ การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุต้องมีปริมาณไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร

ต่อหนึ่งกลุ่ม  และแต่ละกลุ่มมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร 
ข้อ ๑๗ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีระบบท่อฉีดน้ าเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินเพ่ือลด

อุณหภูมิของผิวถัง 
 ลักษณะ  การติดตั้ง  รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อฉีดน้ าเหนือผิวถังเก็บ 

และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดินเพ่ือลดอุณหภูมิของผิวถัง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ้อนกัน 
(๓) ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวห่างจากภาชนะบรรจุน้ ามันซึ่งบรรจุน้ ามันที่มีจุดวาบไฟ

ต่ ากว่า  ๖๐  องศาเซลเซียส  ไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร 
(๔) บริเวณพ้ืนใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดินท าให้ลาดต่ าลงไป

ทางด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสม  และเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลต์ให้เรียบ  และภายในรัศมี  
๖.๐๐  เมตร  จากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นพ้ืนเรียบและอัดแน่น 

(๕) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีรั้วโปร่งท าด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า   
๑.๘๐  เมตร  ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออกอย่างน้อย 
สองทางอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  ทางเข้าออกดังกล่าวมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก   
มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มี 
การปฏิบัติงาน  และห้ามเก็บวัสดุใด ๆ  ภายในบริเวณรั้วโปร่ง 

(๖) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ภายในบรเิวณรัว้โปรง่และห่างจากพ้ืนที่บรรจุ  อาคารอื่น  หรือแนวเขตที่ดนิของบคุคลอืน่  
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ในรัศมีไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร  ในกรณีที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพ้ืนที่บรรจุ    
อาคารอื่น  หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตร  แต่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  สองด้านหรือด้านเดียว  
ให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่นั้นได้   แต่จะต้องสร้างก าแพงกันไฟแทนรั้วโปร่ง 
ตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพ้ืนที่บรรจุ   อาคารอื่น  หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าว 
ไม่ถึง  ๑๐.๐๐  เมตร  ทุกด้าน  ก าแพงกันไฟมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  และอยู่ห่างจากหัวท่อรับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๗) ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่ง  จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง  บนพ้ืนสีขาวโดยมีขนาด
ของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  ติดไว ้
ในที่ที่เห็นได้ง่าย  และอย่างน้อยมีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 

 “อันตราย 
  ๑. ห้ามสูบบุหรี่ 
  ๒. ห้ามกระท าการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
  ๓. ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” 
(๘) รั้วโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก  หรืออุปกรณ์กันชนอื่น

ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  ทั้งนี้  เสาท่อเหล็กดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   
๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า  
๖๐  เซนติเมตร  โดยเสาท่อเหล็กอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูง 
จากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น
ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๙) ระยะห่างส าหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดิน   ให้เป็นไป 
ตามตาราง  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐) ระยะห่างส าหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมแบบฝังไว้ในดิน  ให้เป็นไปตามตาราง  ๒  
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับสิ่งก่อสร้างอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้ตาม  (๙)  
และ  (๑๐)  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๘ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์
ในห้องบรรจุ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การทดสอบ 
และตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  ต้องด าเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗ 
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หมวด  ๕ 
วิธีการบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

 
 

ข้อ ๑๙ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องกระท าภายใน
ห้องบรรจุซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  ๓  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง  และต้องบรรจุลงในกระป๋องก๊าซปโิตรเลียมเหลวที่ไมเ่คยใช้บรรจกุา๊ซ
มาก่อน 

ในกรณีที่เป็นการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ือใช้เป็น
เชื้อเพลิง  ต้องท าความสะอาดไม่ให้มีน้ าหรือสิ่งใด  ๆ  ตกค้างอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๒๐ เมื่อบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วต้องทดสอบและตรวจสอบว่ากระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และลิ้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  ไม่รั่ว  โดยวิธีจมกระป๋องลงในน้ าหรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
เห็นชอบ 

หมวด  ๖ 
การป้องกนัและระงับอคัคีภยั 

 
 

ข้อ ๒๑ บริเวณอันตราย  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าของห้องบรรจุ  ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๒๒ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการห้องบรรจุหรือผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นหนังสือ
ขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ   ๒๑  จากผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา   ๗   
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๒๓ ห้องบรรจุต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๕๐  มิลลิเมตร   

หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ าประปาส าหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีข้อต่อรับ 
น้ าดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมด้วย 

 (ก) หัวจ่ายน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖๒.๕  มิลลิเมตร  จ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองจุด 

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

หรือที่ เก็บน้ าซึ่งมีน้ าอยู่ตลอดเวลา  และแหล่งน้ าหรือที่เก็บน้ านั้นต้องมีปริมาตรน้ าไม่น้อยกว่า   
๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  หรือ  ๖๐๐  ลิตรต่อพ้ืนที่  ๑  ตารางเมตร  ของพ้ืนที่ผิวด้านนอกของถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เศษของ  ๑  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๑  ตารางเมตร 

(๒) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงโดยสามารถฉีดน้ า  
ได้ครอบคลุมพ้ืนที่บรรจุและบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม   ทั้งนี้  ลักษณะการติดตั้ง  
รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ าดับเพลิ ง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ ายาดับเพลิง  หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่
เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานระบบป้องกัน
อัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอืน่ที่เทียบเทา่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ณ  ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบกลุ่มถัง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียม เหลว  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒  เครื่อง   
และห้องบรรจุ  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒  เครื่อง 

(๔) เครื่องดับเพลิงตาม  (๓)  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  และมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
ทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง 

(๕) ภายในเขตห้องบรรจุ  จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง  บนพ้ืนสีขาว  โดยมีขนาดของ
ตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  ติดไว้ใน 
ที่ที่เห็นได้ง่าย  และอย่างน้อยมีข้อความ  ดังต่อไปนี้   

 “วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
  ๑. ปิดลิ้นทุกตัวทันที   
  ๒. ไม่กระท าการใด  ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
  ๓. เปิดประตูและหน้าต่างเพ่ือให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้ 
  ๔. น าเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม” 
ข้อ ๒๔ ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการกระท าการใด ๆ  ที่อาจ

เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในห้องบรรจุ 
ข้อ ๒๕ ห้องบรรจุต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้ง  

กลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   และบริเวณพ้ืนที่บรรจุ   
อย่างน้อยบริเวณละ  ๑  เครื่อง  โดยต้องมีการตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒



การติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๖ การเก็บกระป๋องก๊าซปโิตรเลียมเหลวที่บรรจุกา๊ซปโิตรเลียมเหลวแล้วเพื่อรอการขนสง่
ที่เข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่ 
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันท าให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว  
ในบริเวณและจ านวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
เพื่อตรวจสอบก่อนด าเนินการติดตั้ง 

การแจ้ง  การตรวจสอบ  และการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๗ ห้องบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ใน  
วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๗  (๙)  และในกรณี 
การจัดให้มีรั้วโปร่งและป้ายเตือนตามข้อ  ๑๕  (๙)  และการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงตามข้อ  ๒๓  (๒)  ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ศิริ  จิระพงษ์พันธ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ตาราง ๑ 
ระยะห9างสําหรับถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบเหนือพ้ืนดิน 

   
 

ปริมาตรถังเก็บและจ9ายก�าซ
ป�โตรเลียมเหลว 

(ลิตร) 

ระยะห9างตํ่าสุด (เมตร) 

ก 
 

ข ค ง จ ฉ 

เกิน ๕๐๐ – ๑,๙๐๐ 

เกิน ๑,๙๐๐ – ๗,๖๐๐ 

เกิน ๗,๖๐๐ – ๑๑๔,๐๐๐ 

เกิน ๑๑๔,๐๐๐ – ๒๖๕,๐๐๐ 

เกิน ๒๖๕,๐๐๐ – ๓๔๑,๐๐๐ 

เกิน ๓๔๑,๐๐๐ – ๔๕๔,๐๐๐ 

เกิน ๔๕๔,๐๐๐ ข้ึนไป 

๓.๐๐ 

๗.๕๐ 

๑๕.๐๐ 

๒๓.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๓๘.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๓.๐๐ 

๗.๕๐ 

๗.๕๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๐๐ 

๑.๕๐ 

* 

* 

* 

* 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๓.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

หมายเหตุ ก = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับแนวเขตท่ีดิน 
ของบุคคลอ่ืน หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ 

 ข = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับอาคาร 
 ค = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวด#วยกัน 
 ง = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับรั้วโปร9ง 
 จ = ในกรณีท่ีอยู9ใกล#กับถังเก็บน้ํามันท่ีต#องมีเข่ือนหรือกําแพงล#อมรอบ เป4นระยะห9าง 
   ระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับจุดศูนย.กลางเข่ือน  

  หรือกําแพงล#อมรอบถังเก็บน้ํามัน แต9ในกรณีท่ีอยู9ใกล#กับถังเก็บน้ํามันท่ีไม9ต#อง 
  มีเข่ือนหรือกําแพงล#อมรอบ เป4นระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9าย 
  ก�าซป�โตรเลียมเหลวกับผนังถังเก็บน้ํามัน โดยให#ลดระยะดังกล9าวลงก่ึงหนึ่ง 

 ฉ = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ํามัน 
 * = ๑/๔ ของผลบวกของเส#นผ9าศูนย.กลางของถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลว 

ท่ีอยู9ติดกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒

ตาราง ๒ 
ระยะห9างสําหรับถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบฝSงไว#ในดิน 

   
 

ปริมาตรถังเก็บและจ9ายก�าซ 
ป�โตรเลียมเหลว 

(ลิตร) 

ระยะห9างตํ่าสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 

๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ 

๕.๐๐  

๒๐.๐๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

 

หมายเหตุ ก = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับแนวเขตท่ีดิน 
ของบุคคลอ่ืน หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ 

 ข = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับรั้วโปร9ง 
 ค = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวด#วยกัน 
 ง = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับถังเก็บน้ํามันท่ีฝSงไว#ในดิน 
 จ = ระยะห9างระหว9างผนังถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ํามัน 

ถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวแบบฝSงไว#ในดิน หมายถึง  ถังเก็บและจ9าย 
ก�าซป�โตรเลียมเหลวท่ีติดต้ังไว#ภายในบ9อคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีมีความหนาของผนังและพ้ืนไม9น#อยกว9า 
๐.๒๐ เมตร ซ่ึงมีการป8องกันน้ํารั่วซึมผ9านได# และกลบด#วยทรายน้ําจืดเม็ดหยาบแห#งสนิท มีความหนา
ของวัสดุท่ีกลบถังไม9น#อยกว9า ๐.๖๐ เมตร โดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กป�ดท่ีส9วนบนของบ9อ 
และบนฝาดังกล9าวมีรูปลักษณะและตําแหน9งของถังเก็บและจ9ายก�าซป�โตรเลียมเหลวแสดงไว#  
บ9อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ9อต#องออกแบบและก9อสร#างให#สามารถรับแรง 
และน้ําหนักต9าง ๆ ท่ีมากระทําต9อได#โดยปลอดภัย 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัย 
ในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
ของประชาชน  และโดยที่มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การก้าหนดที่ตั้ง  แผนผัง  รูปแบบ  และลักษณะของสถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ลักษณะของถังหรือภาชนะ 
ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  รวมทั้งการก้าหนดการอ่ืนใดอันจ้าเป็นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้กระท้าโดยการออกกฎกระทรวง  จึงจ้าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๒


