
 

 
 
 

บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     
 

หลกัการ 

 

   กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงอืนไขในการประกอบกิจการสถานีบริการนาํมัน 

เชือเพลิง 

 

เหตุผล 

 

   โดยทกีฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมันเชือเพลิงบัญญัติให้กาํหนดหลักเกณฑ์ 

เกียวกบัทตีัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง การเกบ็รักษานาํมัน 

เชือเพลิง และลักษณะของถังหรือภาชนะทใีช้ในการบรรจุนาํมันเชือเพลิง วิธีปฏบิัติงาน การจัดให้มี

และบาํรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครืองมืออนืใดภายในสถานทดีังกล่าว รวมทงัการควบคุมอนืใด 

อันจาํเป็นเพือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราํคาญ ความเสียหาย หรืออนัตราย 

ทจีะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย ์หรือสงิแวดล้อม จากการประกอบกิจการสถานีบริการ 

นาํมันเชือเพลิง  จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
 

 
 



 

 

 

 

กฎกระทรวง 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมัน 
เชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายทมีีบทบัญญัติบางประการเกียวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพ
ของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี 
 

  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมอืพ้นกาํหนดสามสบิวันนับแต่วัน
ประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี 

  “นาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า นาํมันเชือเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนาํมัน
เชือเพลิง (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึงกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

“เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า แนวเขตของสถานีบริการ
นาํมันเชือเพลิงซึงรวมถึงสงิก่อสร้าง ถัง ทอ่ และอุปกรณ์หรือเครืองมือต่าง ๆ ตามทกีาํหนด
ไว้ในแผนผังบริเวณของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง  

  “อาคารบริการ” หมายความว่า อาคารภายในเขตสถานีบริการนาํมัน
เชือเพลิงและใช้เป็นทจีาํหน่ายผลิตภัณฑห์รืออุปกรณ์สาํหรับยานพาหนะ หรือใช้เพือการ
บริการหรือจาํหน่ายสินค้าทเีกียวกบันาํมันเชือเพลิง กา๊ซปิโตรเลียมเหลว กา๊ซธรรมชาติ หรือ
สนิค้าอนื ๆ  
ทไีม่ก่อให้เกดิเปลวไฟหรือประกายไฟ และให้หมายความรวมถึงห้องนาํห้องส้วมด้วย 
  “สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก” หมายความว่า สงิก่อสร้างทไีม่มีส่วนหนึงส่วนใด 
ของโครงสร้างฝังไว้ในพืน และใช้เป็นทจีาํหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สาํหรับยานพาหนะ  
หรือใช้เพือการบริการหรือจาํหน่ายสนิค้าทเีกียวกบันาํมันเชือเพลิง กา๊ซปิโตรเลียมเหลว  
กา๊ซธรรมชาติ หรือสนิค้าอนื ๆ ทไีม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
  “กาํแพงกันไฟ” หมายความว่า กาํแพงทบึทสีร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้  

“ทล้ีางรถยนต์” หมายความว่า สถานททีใีช้ล้างรถยนต์ โดยมีการใช้สะพาน



 ๒

ล้างรถยนต์ เครืองล้างรถยนต์ หรือมีลักษณะเป็นห้องล้างรถยนต์  
  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาทจัีดการศึกษาในระบบทเีป็น
การศึกษาขนัพืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ 

 
  “ศาสนสถาน” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอสิลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานทปีระกอบ
ศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอนื 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภททรัีบผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

  “ทางสญัจร” หมายความว่า ทางหลวง ถนนสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือ

ถนนสว่นบุคคล 

  “ทางแยก” หมายความว่า ทางสญัจรทมีีความกว้างของถนนตังแต่ ๑๒.๐๐ 

เมตร ขนึไป และมีความยาวจากจุดตัดหรือจุดบรรจบของถนนตงัแต่ ๒๐๐.๐๐ เมตร ขึนไป  

“ความกว้างของถนน” หมายความว่า ระยะทวัีดจากเขตทางด้านหนึงไปยัง 

เขตทางด้านตรงข้าม 

 

หมวด ๑ 

บททวัไป 

     
 

ข้อ ๓  กระป๋องนาํมันเชือเพลิงหรือถังนาํมันเชือเพลิงต้องทาํด้วยวัสดุทไีม่

ทาํปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิงและเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ 

 

  ข้อ ๔  ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงให้บรรจุนาํมันเชือเพลิงได้ไม่เกนิร้อยละ
เก้าสบิของปริมาตรภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง  
 

  ข้อ ๕  การวัดปริมาณนาํมันเชือเพลิงในภาชนะบรรจุนาํมนัเชือเพลิง ให้คิด
คาํนวณตามปริมาตรภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง ไม่ว่าจะมีนาํมันเชือเพลิงอยู่ปริมาณเทา่ใด 

กต็าม 

   
  ข้อ ๖  ระบบไฟฟ้าในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าทอีอกตามความในมาตรา ๗ 

 

  ข้อ ๗  การก่อสร้างสงิก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

ให้มีระยะความคลาดเคลือนไปจากแผนผังบริเวณทไีด้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละยีสิบ  ทงันี  



 ๓

ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัยตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงนี และสัดส่วนของสิงก่อสร้างต่าง ๆ 

เมอืก่อสร้างแล้วเสรจ็ให้มีระยะความคลาดเคลือนจากแบบก่อสร้างทไีด้รับอนุญาตได้ไม่เกนิ 

ร้อยละห้า 

  ข้อ ๘  อาคารบริการต้องสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ่  

ไม่มีชันลอยและชันใต้ดิน และสูงไม่เกนิสองชัน 

   

  ข้อ ๙  สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่  

ไม่มีชันลอย สูงไม่เกินหนึงชัน และมีพืนทขีองหลังคาไม่เกิน ๕๐.๐๐ ตารางเมตร 

 

หมวด ๒ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก 

     
 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

     
 

ข้อ ๑๐  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ต้องมีแผนผังโดยสงัเขป 
แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้าง ดังต่อไปนี 

(๑) แผนผังโดยสังเขป ต้องแสดงตาํแหน่งทตีงัของสถานีบริการนาํมัน
เชือเพลิง พร้อมสงิก่อสร้างต่าง ๆ ทอียู่โดยรอบเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงภายในระยะ 

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร 

ในกรณีทแีผนผังตามวรรคหนึงไม่สามารถแสดงถึงทตีังของสถานี

บริการนาํมันเชือเพลิงได้ ให้จัดทาํแผนผังในระยะททีาํให้สามารถบ่งชีถึงทตีังของสถานี

บริการนาํมันเชือเพลิงได้ 

(๒) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตทดีิน เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

อาคารบริการ กาํแพงกนัไฟ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน แนวท่อนาํมันเชือเพลิง เครือง

สบู 

และตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ท่อหรือรางระบายนาํ บ่อกกัไขมนัหรือระบบบาํบัดนาํเสยี 

สงิก่อสร้าง 

ทไีม่มีฐานรากเฉพาะร้านจาํหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว และสิงก่อสร้างอนื ๆ รวมทงัทางเข้า

และ 

ทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

แผนผังตามวรรคหนึง ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๒๕๐ 

   (๓) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ต้องแสดงรายละเอยีด 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี 

       (ก) แปลนสว่นบน รูปด้าน รูปตัด และแปลนฐานราก 



 ๔

       (ข) รายละเอียดการก่อสร้างและการตดิตงัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

แบบก่อสร้างตาม (ก) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๕๐ 

 

 

 

(๔) แบบก่อสร้างอาคารบริการ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(ก) แปลนพืน แปลนฐานราก แปลนโครงสร้าง และแปลนหลังคา 

(ข) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว 

(ค) รายละเอียดของโครงสร้างแสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารบริการ 

แบบก่อสร้างตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

(๕) แบบก่อสร้างทอ่หรือรางระบายนาํ และบ่อกักไขมันหรือระบบบาํบัด 

นาํเสยี ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(ก) แปลนสว่นล่าง รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว 

(ข) ฝาตะแกรงปิดรางระบายนาํ บ่อพัก และบ่อกักไขมัน 

(ค) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของทอ่หรือรางระบายนาํ และบ่อกัก

ไขมันหรือระบบบาํบัดนาํเสยี  

แบบก่อสร้างตาม (ก) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๕๐ 

(๖) แบบก่อสร้างกาํแพงกันไฟ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(ก) แปลนพืน แปลนฐานราก รูปด้าน และรูปตัด 

(ข) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของกาํแพงกันไฟ 

แบบก่อสร้างตาม (ก) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๒๐ 

   (๗) ในกรณีทมีีสงิก่อสร้างตามข้อ ๑๓ (๒) ต้องแสดงแบบก่อสร้างของ

สงิก่อสร้างนันด้วย 

 

ข้อ ๑๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ต้องแสดงรายการคาํนวณ

ความมันคงแขง็แรงของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ทอ่นาํมันเชือเพลิง อาคารบริการ  

บ่อกกัไขมันหรือระบบบาํบัดนาํเสยี กาํแพงกันไฟ หรือสงิก่อสร้างอนื ๆ แล้วแต่กรณี 
 

ส่วนท ี๒ 

ทตีงั ลักษณะ และระยะปลอดภัย 

     
 

ข้อ ๑๒  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ต้องมีทตีงั ลักษณะ และ

ระยะปลอดภัยภายนอก ดังต่อไปนี 

(๑) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก 



 ๕

สาํหรับยานพาหนะต้องติดทางหลวงหรือถนนสาธารณะทมีีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 

๑๒.๐๐ เมตร หรือติดถนนส่วนบุคคลทมีีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร  

  (๒) มีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะเชือมต่อกับทางสญัจรและ

ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทาํเป็นทางเชือมเพือใช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะจากเจ้าหน้าทซึีงมีอาํนาจอนุญาตหรือเจ้าของทางสญัจรดังกล่าว โดยมี

รูปแบบของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะได้สามรูปแบบ ดังต่อไปนี 

        (ก) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร และมีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

แยกต่างหากจากกัน ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  

๔.๐๐ เมตร และห่างกนัไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ขอบทางเลียวเข้าออกต้องโค้งออก และ 

มีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑ ท้ายกฎกระทรวงนี 

        (ข) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร และมีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

แยกต่างหากจากกัน ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  

๔.๐๐ เมตร และห่างกนัตังแต่ ๕.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ขอบทางเลียวเข้าออก

ต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๒  

ท้ายกฎกระทรวงนี  

        (ค) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก 

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร และมทีางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะ 

ทางเดียวกนั ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ 

เมตร  

ขอบทางเลียวเข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่าง 

ภาพประกอบท ี๓ ท้ายกฎกระทรวงนี   

      การวัดระยะห่างของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะตาม (ก) 

และ (ข) ให้วัดจากด้านในของขอบทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

  (๓) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะทเีชือมต่อกบั 

ทางสญัจรทเีป็นทางคู่ต้องห่างจากจุดเริมต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง ทางระบายนาํ หรือ

กาํแพงของทางสญัจรดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๔  

ท้ายกฎกระทรวงนี 

         ความในวรรคหนึงไม่ใช้บังคับแก่สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท 

ก ทตีังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถนิ

อืน 

ทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน 

  (๔) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรง



 ๖

โค้งของทางสญัจรตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล และเขต

ราชการส่วนท้องถินอนืทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน ต้องไม่อยู่ตรงโค้งของทางหลวง 

ซึงอยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมทางหลวงทมีีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 

๕๐๐.๐๐ เมตร 

(ข) นอกเขตพืนทตีาม (ก) ต้องไม่อยู่ตรงโค้งของทางสัญจรทมีีรัศมี 

ความโค้งน้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 
 
 
 
   (๕) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจาก 

จุดเริมโค้งของทางสญัจรตามทกีาํหนดไว้ใน (๔) ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่าง

ภาพประกอบท ี๕ ท้ายกฎกระทรวงนี 

  (๖) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจาก 

ทางแยกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี 

         (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล และเขต

ราชการส่วนท้องถินอนืทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะทเีชือมต่อกับทางหลวงซึงอยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของ 

กรมทางหลวงต้องห่างจากจุดเริมโค้งของทางแยกซึงอยู่ฝังเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร 

         (ข) นอกเขตพืนทตีาม (ก) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะต้องห่างจากจุดเริมโค้งของทางแยกซึงอยู่ฝังเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร  

       ลักษณะตาม (ก) และ (ข) เป็นดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๖ ท้ายกฎกระทรวง

นี     

   (๗) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรง 

โค้งตังของทางสญัจรทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงเกิน ๑ ต่อ ๒๕ และต้องไม่อยู่ตรง 

ทางสญัจรทมีีความลาดชันเกิน ๑ ต่อ ๒๕  

ในกรณีททีางสญัจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึงตังแต่ ๑ ต่อ ๕๐ ถึง  

๑ ต่อ ๒๕ จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตังของ 

ทางสญัจร และต้องห่างจากจุดเริมโค้งตังของทางสญัจรตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

        (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล และ 

เขตราชการส่วนท้องถินอนืทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน ต้องห่างจากจุดเริมโค้งตังของ 

ทางสญัจรไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร 

        (ข) นอกเขตพืนทตีาม (ก) ต้องห่างจากจุดเริมโค้งตงัของทางสญัจร 

ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร  

   (๘) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจาก

จุดเริมต้นหรือจุดสนิสดุของเชิงลาดสะพานทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงเกิน ๑ ต่อ ๕๐  



 ๗

ทอียู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร 

   (๙) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะทตีงัอยู่ติด 

ทางสญัจรทตีัดกับทางรถไฟ ต้องห่างจากรางรถไฟทใีกล้ทสีดุไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

ทผ่ีานการพิจารณาด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้เชือมทางตามกฎหมายว่าด้วย 

ทางหลวงแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)  

และ (๙)  
 
 
 
 

  ข้อ ๑๓  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ต้องมีลักษณะและระยะ

ปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี  
   (๑) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตังตามระยะห่าง ดังต่อไปนี  
         (ก) ห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและ

ทางออกสาํหรับยานพาหนะตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

 ๑) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๑๒ (๒) (ก) 

 ๒) ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๑๒ (๒) (ข) 

 ๓) ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๑๒ (๒) (ค) 

         (ข) ห่างจากอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร 

         (ค) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย  

ต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทไีม่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร เว้นแต่สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีทางเข้าและ

ทางออกสาํหรับยานพาหนะทางเดียวกนั ตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องห่างจากเขตสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงด้านหลังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร  
         (ง) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ต้องห่างจากเขตสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงด้านทไีม่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ 

เมตร หากมีระยะน้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ต้องสร้างกาํแพงกนัไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  
ทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านนัน และตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องห่างจากกาํแพงกัน

ไฟไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร เว้นแต่สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะทางเดียวกัน ตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิง 
ด้านหลังไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร 



 ๘ 

      ในกรณีทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงอยู่ติดกับทดีินข้างเคียง 

ทผู้ีประกอบกจิการควบคุมมีกรรมสทิธหิรือมีสทิธิครอบครองอยู่ หรือได้รับความยินยอมจาก 

ผู้มีกรรมสิทธหิรือมสีิทธิครอบครองทดีินข้างเคียงนัน ระยะห่างระหว่างตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

กับเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ตามวรรคหนึง ให้ลดเป็น  

ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ได้  ทงันี ระยะห่างระหว่างตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงถึงแนวเขตทดีิน

ข้างเคียงจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร  

  (๒) ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ต้องไม่มีอาคารอนืใดนอกจาก

อาคารบริการและสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก โดยสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากต้องมีพืนทขีอง

หลังคาทงัหมดรวมกนัไม่เกินร้อยละสบิของพืนทสีถานีบริการนาํมันเชือเพลิง และให้มี

สงิก่อสร้างและอุปกรณ์ทจีาํเป็นสาํหรับการให้บริการได้ ดังต่อไปนี  
 

        (ก) หอถังนาํ 

         (ข) ทล้ีางรถยนต์ 

         (ค) ทยีกรถยนต์ 

         (ง) เสาป้ายเครืองหมายการค้า          

  (๓) อาคารบริการต้องอยู่ห่างจากเขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและ

ทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการ 
นาํมันเชือเพลิงด้านอนืไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หากมีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร  

ต้องสร้างกาํแพงกนัไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านนัน 

โดยอาคารบริการด้านใดด้านหนึงต้องห่างจากกาํแพงกันไฟไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และ 
ด้านอนืต้องห่างจากกาํแพงกันไฟไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร  ทงันี ยกเว้นอาคารบริการทใีช้

เป็นห้องนาํห้องส้วมโดยเฉพาะ หรือทใีช้เป็นหลังคาคลุมตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ให้ห่างจาก

เขตสถานี 
บริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า  
๕.๐๐ เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านอืนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

เมตร  
        ในกรณีทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงอยู่ติดกบัทดีินข้างเคียง 
ทผู้ีประกอบกิจการควบคุมมีกรรมสทิธหิรือมีสทิธิครอบครองอยู่ หรือได้รับความยินยอมจาก 
ผู้มีกรรมสิทธหิรือมสีิทธิครอบครองทดีินข้างเคียงนัน ระยะห่างระหว่างอาคารบริการกับ 
เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ตามวรรคหนึง ให้ลดเป็นไม่น้อยกว่า 

๑๕.๐๐ เมตร ได้  ทงันี ระยะห่างระหว่างอาคารบริการถึงแนวเขตทดีินข้างเคียงจะต้องไม่

น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร  
              อาคารบริการแต่ละอาคารต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร  
  (๔) ในกรณีทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทตีิดกับด้านทใีช้เป็น
ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะอยู่ตรงมุมทางหลวงหรือถนนสาธารณะทมีีความกว้าง
ของถนนตงัแต่ ๓.๐๐ เมตร ขนึไป ให้ได้รับยกเว้นการสร้างกาํแพงกันไฟตาม (๑) (ง) หรือ 
(๓) ในระยะ ๔.๐๐ เมตร จากมุมทางหลวงหรือถนนสาธารณะนัน 



 ๙ 

   (๕) ทล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนต์ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอาคารบริการ  
ขอบทล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนตด้์านหนึงต้องห่างจากเขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้า 

และทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และต้องห่างจากกาํแพงกันไฟหรือ 

เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านใดด้านหนึงไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และด้านทเีหลือ 

ต้องห่างจากกาํแพงกันไฟหรือเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร   
แต่ถ้าระยะห่างระหว่างขอบทล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนต์กับเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง
ด้านทไีม่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยวัดจาก
ศูนย์กลางของทล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนต์ ต้องสร้างกาํแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 
เมตร และยาวออกไปข้างละไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้าน
นัน 

          ในกรณีททีล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนต์อยู่ในอาคารหรือมีอุปกรณ์
สาํหรับป้องกันละอองนาํอย่างถาวรและอาคารหรืออุปกรณ์สาํหรับป้องกันละอองนาํดังกล่าว 

อยู่ติดกบัเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านใด ให้ด้านนันได้รับยกเว้นการสร้างกาํแพงกัน
ไฟตามวรรคหนึง 

 

   (๖) การเปลียนถ่ายนาํมันหล่อลืนต้องมีถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินทมีี
ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร สาํหรับเกบ็นาํมันหล่อลืนใช้แล้ว  
  (๗) หอถังนาํและเสาป้ายเครืองหมายการค้าต้องห่างจากอาคารบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 

   (๘) สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากต้องห่างจากอาคารบริการไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
เมตร และต้องห่างจากถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง ทอ่รับนาํมัน
เชือเพลิง และทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินไม่น้อยกว่า 
๕.๐๐ เมตร 

   (๙) กาํแพงกันไฟด้านทอียู่ติดกับทดีินของเจ้าของเดียวกนัจะทาํเป็นประต ู

โลหะทบึชนิดบานเลือนเพือเป็นทางเข้าออกกไ็ด้ แต่ประตูดังกล่าวต้องกว้างไม่เกนิ ๕.๐๐ 
เมตร และมีได้หนึงประตู และต้องปิดประตูตลอดเวลา เว้นแต่กรณีทมีีการเข้าออก 

  (๑๐) ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงต้องจัดให้มีท่อหรือรางระบายนาํ  
โดยรอบ ในกรณีทเีป็นทอ่ระบายนาํต้องมีบ่อพักนาํทุกระยะห่างกันไม่เกนิ ๑๒.๐๐ เมตร  
และทุกมุมเลียว และต้องมีระบบบาํบัดนาํเสยีให้เป็นไปตามมาตรฐานทกีฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อมแห่งชาติกาํหนดก่อนทจีะปล่อยลงสู่ท่อหรือ 

รางระบายนาํสาธารณะ โดยต้องแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของระบบบาํบัดนาํ
เสยีด้วย ในกรณีทไีม่มีท่อหรือรางระบายนาํสาธารณะต้องสร้างบ่อซึมเพือรองรับนาํทงิภายใน 

เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงให้เพียงพอ และต้องขจัดไขมันและสงิสกปรกอืน ๆ ภายใน 

เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง รวมทงัต้องทาํความสะอาดห้องนาํห้องส้วมอยู่เสมอ 
           
  (๑๑) อาคารบริการต้องมีการระบายนาํฝนออกจากอาคาร โดยจะระบาย
นาํฝนลงสู่ทอ่หรือรางระบายนาํสาธารณะโดยตรงกไ็ด้  

   (๑๒) พืนลานสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงส่วนทใีห้บริการล้างรถยนต์หรือ
เปลยีนถ่ายนาํมันหล่อลืนต้องทาํด้วยคอนกรีต 



 ๑๐

  การวัดระยะห่างของอาคารบริการตาม (๑) (ข) (๓) (๗) และ (๘) ให้วัด
จากริมผนังหรือริมเสาของอาคารบริการ  
 

ส่วนท ี๓ 
การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

     

 
   ข้อ ๑๔  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
ทไีม่ใช่นาํมันหล่อลนืหรือนาํมันกา๊ดได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 
   (๑) ในบริเวณทดีินประเภททอียู่อาศัยหนาแน่นมากและทดีินประเภททอียู่
อาศัยหนาแน่นปานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟ
มาก ได้ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ ลิตร  ทงันี ปริมาณการเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิด
ไวไฟ 

ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร 

   (๒) ในบริเวณอืนนอกจาก (๑) ให้เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมากได้ 

ไม่เกนิ ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร  ทงันี ปริมาณการเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟ 

ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร 

 

  ข้อ ๑๕  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๑๔ ต้องเกบ็ไว้ในถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงใต้พืนดิน 

 

  ข้อ ๑๖  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก สามารถเกบ็นาํมันหล่อลืน

หรือนาํมันกา๊ดได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 

  (๑) ภายในอาคารบริการหรือสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากให้เกบ็ได้ไม่เกิน  

๑๐,๐๐๐ ลิตร  

  (๒) ภายนอกอาคารบริการหรือสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากให้เกบ็ได้ไม่เกิน  

๑,๐๐๐ ลิตร โดยพืนททีใีช้จัดเกบ็ต้องไม่กีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิง 

 

ข้อ ๑๗  การเกบ็นาํมันหล่อลืนหรือนาํมันกา๊ดตามข้อ ๑๖ ต้องเกบ็ไว้ใน 

ขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมันเชือเพลิง ยกเว้นมีการให้บริการ

เปลยีนถ่ายนาํมันหล่อลืนต้องเกบ็นาํมันหล่อลืนใช้แล้วไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน

ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๖) 

 

ส่วนท ี๔ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง เครืองสบู 

ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ ์



 ๑๑

     

 

   ข้อ ๑๘  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั 

ดังต่อไปนี 

   (๑) ต้องเป็นถังชนิดทมีีผนังสองชัน และต้องออกแบบ ก่อสร้าง และผ่าน 

การทดสอบตามมาตรฐาน UL58 Standard for Steel Underground Tanks for 

Flamable  
and Combustible Liquids และ UL1746 Standard for External Corrosion 

Protection Systems for Steel Underground Storage Tanks หรือมาตรฐานอนืที

เทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

   (๒) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับฐานรากในลักษณะทไีม่อาจเคลือนท ี

หรือลอยตัวเนืองจากแรงดันของนาํใต้ดิน และฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถ

รับนาํหนักของตัวถังและนาํมันเชือเพลิงทบีรรจุอยู่ในถัง รวมทงันาํหนักอนื ๆ ทกีระทาํบน

ตัวถังได้ 

โดยปลอดภัย 

   (๓) ส่วนบนของผนังถังต้องอยู่ตาํกว่าระดับพืนดินไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ 

เซนติเมตร และห้ามมีสงิก่อสร้างใด ๆ อยู่เหนือส่วนบนของผนังถัง ยกเว้นแท่นตู้ จ่ายนาํมัน

เชือเพลิงและหลังคาคลุมตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

  (๔) ต้องมีระยะห่างระหว่างผนังถังแต่ละถังไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เซนตเิมตร  

   (๕) ตัวถังต้องตังอยู่ในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง โดยผนังถังต้องห่าง 

จากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร  

   (๖) เมอืติดตงัเสรจ็ต้องทาํการกลบฝังด้วยวัสดุกลบฝังให้มีความหนาจาก 

ผนังถังไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร โดยวัสดุกลบฝังต้องได้รับการอดัแน่น และมีการ

ป้องกันวัสดุกลบฝังเลือนไหลไปนอกบริเวณ  

        วัสดุกลบฝังทอีนุญาตให้ใช้ตามวรรคหนึง ได้แก่ ทรายสะอาด กรวด

คลุก (pea gravel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ ๓.๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๙.๐๐ มิลลิเมตร 

และ 

หินบด (crushed rock) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตงัแต่ ๓.๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๓.๐๐ 

มิลลิเมตร หรือวัสดุกลบฝังอืนทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจา 

นุเบกษา 

  (๗) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง สาํหรับถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงทแีบ่งเป็นห้อง (compartments) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกห้อง

แยกจากกนั โดยท่อระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 

         (ก) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร 

         (ข) ปลายทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่สูงจากระดับพืนดินไม่



 ๑๒ 

น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร และอยู่ห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ 

เมตร 

  (๘) ปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และบริเวณปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงจะต้องมีการป้องกัน

การรัวไหลของนาํมันเชือเพลิงลงสู่พืนดิน ดังต่อไปนี 

         (ก) กรณีปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงเป็นแบบติดตังอยู่เหนือระดับ

พืนดิน จะต้องทาํบ่อป้องกันการรัวซึมของนาํมันเชือเพลิงล้อมรอบบริเวณปลายท่อรับนาํมัน

เชือเพลิง โดยบ่อดังกล่าวจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร 

         (ข) กรณีปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงเป็นแบบติดตังอยู่ใต้ระดับพืนดิน 

จะต้องทาํบ่อทมีีฝาปิดป้องกันการรัวซึมของนาํมันเชือเพลิงล้อมรอบบริเวณปลายท่อรับ

นาํมันเชือเพลิง โดยบ่อดังกล่าวจะต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร 

  (๙) ต้องติดตังอุปกรณ์ป้องกนัการเติมนาํมันเชือเพลิงล้นถัง (overfill 

protection) ทข้ีอต่อทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงหรือทข้ีอต่อทอ่รับนาํมันเชือเพลิง 

  (๑๐) ท่อระบายไอนาํมันเชือเพลิงและท่อรับนาํมันเชือเพลิงแบบปลายทอ่ 

ติดตงัอยู่เหนือระดับพืนดินต้องแสดงสญัลักษณ์แถบสไีว้ทผีิวทอ่ด้านนอก เพือระบุประเภท 

ของนาํมันเชือเพลิง โดยแถบสต้ีองมีลักษณะเป็นแผ่นปิดทบับนผิวทอ่หรือเป็นการทาส ี

ทบัลงบนผิวทอ่กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร และมีสตีามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑  

          ในกรณีทปีลายท่อรับนาํมันเชือเพลิงเป็นแบบติดตงัอยู่ใต้ระดับ

พืนดินให้แสดงสญัลักษณ์แถบสตีามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑ ไว้ทฝีาปิดของบ่อป้องกันการ

รัวซึมตาม (๘) (ข) 

ตารางท ี๑ สญัลักษณ์แถบสี 

ประเภทของนาํมันเชือเพลิง สสีาํหรับระบบทอ่ 

นาํมันเบนซินออกเทนเกนิ ๙๔ เหลืองและกาํกบัด้วยชือผลิตภัณฑ ์

นาํมันเบนซินออกเทนไม่เกิน ๙๔ แต่ไม่น้อยกว่า ๙๑ แดงและกาํกับด้วยชือผลิตภัณฑ ์

นาํมันเบนซินออกเทนน้อยกว่า ๙๑ เขียวและกาํกบัด้วยชือผลิตภัณฑ ์

นาํมันดีเซล นาํเงินและกาํกบัด้วยชือผลิตภัณฑ ์

ไอนาํมันเบนซินออกเทนเกนิ ๙๔ เหลือง 

ไอนาํมันเบนซินออกเทนไม่เกิน ๙๔ แต่ไม่น้อยกว่า ๙๑ แดง 

ไอนาํมันเบนซินออกเทนน้อยกว่า ๙๑ เขียว 

ไอนาํมันดีเซล นาํเงิน 
 
 
  ข้อ ๑๙  เมอืก่อสร้างและติดตงัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินเสรจ็แล้ว 

ต้องทาํการทดสอบการรัวซึมของตัวถังและข้อต่อต่าง ๆ โดยวิธกีาร ดังต่อไปนี 

   (๑) ทาํการทดสอบโดยใช้แรงดันนาํ แรงดันอากาศ หรือกา๊ซเฉือย อัดด้วยแรงดัน



 ๑๓

ไม่น้อยกว่า ๒๐.๖ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิว) แต่ไม่เกิน ๓๔.๕ กโิลปาสกาล 

(๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) ในกรณีททีดสอบโดยใช้แรงดันนาํ ให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า

หนึงชัวโมง และในกรณีททีดสอบโดยใช้แรงดันอากาศหรือกา๊ซเฉือย ให้ใช้เวลาในการทดสอบ

ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๒  
 

ตารางท ี๒ เวลาทใีช้ในการทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินโดยใช้แรงดันอากาศ 

                    หรือกา๊ซเฉือย 

ความจุของถัง  

(ลิตร) 

เวลาทใีช้ในการทดสอบ 

(ชัวโมง) 

ไม่เกนิ ๑๕,๐๐๐ 

ไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ 

ไม่เกนิ ๔๕,๐๐๐ 

ไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า ๒๔ 

ไม่น้อยกว่า ๔๘ 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ 

ไม่น้อยกว่า ๙๖ 

 

 
  (๒) ในกรณีทพีบการรัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรัวซึมแล้วทาํการแก้ไข และ 
ทาํการทดสอบตาม (๑) ซาํ จนกระทงัไม่ปรากฏการรัวซึม 
   (๓) ทาํการทดสอบโดยวิธีการอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนด

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา    
 
 
  (๔) ในกรณีทถีังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินเป็นผนังสองชันทมีีการทดสอบ 
จากโรงงานผลิตและอัดแรงดันหรือแรงดันสญุญากาศระหว่างผนังถังชันนอกและชันใน  
ให้ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันหรือแรงดันสญุญากาศ หากไม่มีการเปลียนแปลงแรงดันเกนิกว่า

แรงดันทผู้ีผลิตกาํหนด ให้ถือว่าถังปราศจากการรัวซึม โดยไม่ต้องทาํการทดสอบตาม (๑) 
  (๕) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทผ่ีานการใช้งานมาแล้ว ห้ามทาํการทดสอบ 
ด้วยแรงดันอากาศ 

 
  ข้อ ๒๐  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินเมือใช้งานครบสิบปี ต้องทาํการ

ทดสอบสภาพถังและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยในลักษณะ 
เดียวกบัทไีด้รับอนุญาตโดยวิธกีารตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙   
  การทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินตามวรรคหนึง ผู้ทดสอบสามารถ  
ทาํการทดสอบโดยไม่ต้องเปิดพืนลานสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงกไ็ด้ แต่กรณีทตีรวจสอบแล้ว

พบการรัวซึมให้เปิดพืนลานสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงเพือทาํการแก้ไขและทดสอบซาํ  
จนกระทงัไม่ปรากฏการรัวซึม 
 



 ๑๔

  ข้อ ๒๑  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ทใีช้กับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน ต้องมีลักษณะและวิธีการติดตัง ดังต่อไปนี 

   (๑) ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและนาํหนักต่าง ๆ ทมีา

กระทาํต่อระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงได้โดยปลอดภัย 

   (๒) ท่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงของระบบทอ่ชนิดแรงดัน (pressurized piping) 

ต้องเป็นทอ่นาํมันเชือเพลิงชนิดผนังสองชัน และเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ 

   (๓) ท่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงของระบบทอ่ชนิดแรงดูด (suction piping)  

อาจเป็นท่อนาํมันเชือเพลิงชนิดผนังชันเดียวหรือผนังสองชันกไ็ด้ โดยต้องเป็นชนิดทใีช้กบั 

นาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี 

          (ก) ในกรณีทเีป็นทอ่นาํมันเชือเพลิงชนิดผนังชันเดียว ต้องทาํด้วยเหลก็

หรือวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าและไม่ทาํปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิงตามทรัีฐมนตรีกาํหนด

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา และต้องติดตัง ดังต่อไปนี 

            ๑) ท่อต้องวางลาดเอียงให้นาํมันไหลกลับเข้าสู่ถังโดยมีความ 

ลาดเอียงไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

             ๒) ต้องติดตังลินกนักลับทใีต้ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงและต้องไม่มีลิน

อืนใดติดตงัอยู่ระหว่างลินกันกลับกบัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 

 

 

 

 

 

         (ข) ในกรณีทเีป็นท่อนาํมันเชือเพลิงชนิดผนังสองชัน ต้องออกแบบ 

ก่อสร้าง และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL971 Standard for Nonmetallic 
Underground Piping for Flamable Liquids หรือมาตรฐาน IP Performance 
Specification for Underground Pipework Systems at Petrol Filling Stations หรือ

มาตรฐานอนืทเีทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

   (๔) การวางท่อจะวางไว้เหนือพืนดินหรือฝังไว้ใต้พืนดินกไ็ด้ แต่ต้อง

ดาํเนินการ ดังต่อไปนี 

         (ก) ท่อทวีางไว้เหนือพืนดินต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือ 

สงิอนืใดมากระทาํให้เกิดการชาํรุดเสยีหายต่อท่อ และต้องมีการป้องกันมิให้เกดิการกัดกร่อน 

         (ข) ท่อทฝีังไว้ใต้พืนดินต้องจัดให้มีเครืองหมายถาวรไว้เหนือพืนดิน

แสดงแนวทอ่ให้เหน็ได้ชัดเจน และต้องมีการป้องกันมิให้เกดิการกดักร่อนและนาํมันเชือเพลิง 

รัวไหลลงสู่พืนดิน กรณีทมีีการติดตงัลินปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้พืนดินต้องติดตงัให้ 

สามารถตรวจสอบและบาํรุงรักษาได้สะดวก 

  (๕) วัสดุทใีช้ในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง เช่น ลินปิดเปิด ปะเกน็ หรือวัสดุ

ป้องกันการรัวซึม ต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องไม่ทาํปฏกิิริยา 



 ๑๕

กับนาํมันเชือเพลิง 

   (๖) ในกรณีทมีิได้ติดตังเครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงไว้รวมกนั  

ต้องติดตังอุปกรณ์ตัดระบบการจ่ายนาํมันเชือเพลิงในกรณีทเีกิดอุบัติเหตุ  
 
      ข้อ ๒๒  เมือติดตงัระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์เสรจ็แล้ว ก่อนการ 

ใช้งานต้องทาํการทดสอบ ดังต่อไปนี 

   (๑) ทาํการทดสอบการรัวซึมโดยใช้แรงดันนาํ แรงดันอากาศ หรือกา๊ซเฉือย 

อัดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า ๓๔๕ กิโลปาสกาล (๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิว) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

สามสบินาท ีในกรณีทเีป็นท่อทมีผีนังสองชันให้ทดสอบเฉพาะท่อชันในเทา่นัน 

         ในกรณีทเีป็นทอ่นาํมันเชือเพลิงทผ่ีานการใช้งานมาแล้ว ห้ามทาํการ

ทดสอบด้วยแรงดันอากาศ 

   (๒) ในกรณีทพีบการรัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรัวซึมแล้วทาํการแก้ไข และ

ทาํการทดสอบตาม (๑) ซาํ จนกระทงัไม่ปรากฏการรัวซึม 

   (๓) ให้ทาํการทดสอบระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงทุกสิบปีตามวิธกีารทกีาํหนด 

ไว้ใน (๑) และ (๒) 

 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ ๒๓  การทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒  

ต้องดาํเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบซึงมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงทอีอกตามความใน 

มาตรา ๗ (๔) และผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเกบ็รักษาบันทกึผลการทดสอบและตรวจสอบ 

ไว้ให้กรมธุรกิจพลงังานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึงปี 

   ในกรณีทยัีงไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึง ให้ดาํเนินการทดสอบ

โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าท ี   

 

  ข้อ ๒๔  เครืองสบูและตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงทตีิดตังกับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน ต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง 

ดังต่อไปนี 

   (๑) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัรวมกับเครืองสบูนาํมันเชือเพลิง ต้องติดตัง 

อยู่ระดับพืนดินโดยยึดแน่นอยู่บนแทน่คอนกรีต และแท่นคอนกรีตต้องอยู่สูงกว่าระดับพืน

โดยรอบไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร 

   (๒) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัแยกจากเครืองสบูนาํมันเชือเพลิงจะติดตัง 

อยู่ระดับพืนดินหรือติดตังอยู่สูงจากพืนดินกไ็ด้ ในกรณีทตีิดตังอยู่ระดับพืนดินต้องยึดแน่น 



 ๑๖

อยู่บนแทน่คอนกรีต และแท่นคอนกรีตต้องอยู่สูงกว่าระดับพืนโดยรอบไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ 

เซนติเมตร 

   (๓) เครืองสบูนาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัแยกจากตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องมี

ระบบการป้องกันมิให้มีสิงอืนใดมากระทบหรือกระแทกเครืองสบูนาํมันเชือเพลิง และเครืองสบู

นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังไว้ภายในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน (submersible pump) ต้อง

เป็นชนิดป้องกันการระเบิด (explosion proof)  

   (๔) ปลายท่อสบูนาํมันเชือเพลิงสว่นทจีะต่อเข้ากบัเครืองสบูนาํมันเชือเพลิง

ต้องวางอยู่ในบ่อคอนกรีตทมีีผนังและพืนหนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอนื 

ทใีช้แทนกันได้และไม่ทาํปฏิกิริยากับนาํมันเชือเพลิง และต้องมีการป้องกันมิให้นาํซึมเข้าไป

ภายในบ่อ  

   (๕) สายหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ 

สามารถป้องกนัไม่ให้เกดิไฟฟ้าสถิต และต้องมีข้อต่อชนิดป้องกันนาํมันไหลเมือสายขาด 

(breakaway coupling) และสามารถทนความดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๗ กิโลปาสกาล 

(๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) 

   (๖) หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี 

         (ก) มีอุปกรณ์ทหียุดการไหลของนาํมันเชือเพลิงได้โดยอตัโนมัติ 

เพือป้องกันไม่ให้นาํมันเชือเพลิงล้นถังในขณะเติมนาํมันเชือเพลิง  

        (ข) ต้องเป็นชนิดป้องกันนาํมันหกลงพืนดิน ในกรณีทหัีวจ่ายนาํมัน 

เชือเพลิงหลุดจากช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะ 

 
         (ค) เมอืต่อเข้ากบัช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะแล้ว 

ต้องไม่ลนืหลุดออกจากช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะได้ง่าย 

 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

   
   

  ข้อ ๒๕  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ระงับ

อัคคีภัย ดังต่อไปนี 

(๑) ต้องติดตังเครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนาํยาดับเพลิงขนาดบรรจุ 

ไม่น้อยกว่า ๖.๘๐ กโิลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ตามมาตรฐาน 

ระบบป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐาน 

อืนทเีทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา ไว้ในบริเวณตู้ จ่ายนาํมัน

เชือเพลิงและสามารถนาํมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา ตามอตัราส่วนอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

        (ก) จาํนวน ๒ เครือง ต่อตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ๑ ถึง ๔ ตู้จ่าย 

        (ข) จาํนวน ๓ เครือง ต่อตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ๕ ถึง ๘ ตู้จ่าย 



 ๑๗ 

        (ค) ถ้ามีตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงเกิน ๘ ตู้ จ่าย ต้องติดตงัเครืองดับเพลิง

เพิมขนึ ๑ เครือง ต่อตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงทุก ๆ ๑ ถึง ๓ ตู้ จ่ายทเีพิมขนึ  

  (๒) เครืองดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพทใีช้งานได้ดี และผู้ประกอบกจิการ 

ควบคุมต้องตรวจสอบและบาํรุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวน

ไว้ทเีครืองดับเพลิง 

 
ข้อ ๒๖  บริเวณตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง  

ประเภท ก ต้องจัดให้มีป้ายเตือน โดยมีข้อความ ลักษณะ และทตีัง ดังต่อไปนี 

(๑) ป้ายต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี           

“อันตราย 

      ๑. ดับเครืองยนต์ 

      ๒. ห้ามสบูบุหรี 

      ๓. ห้ามก่อประกายไฟ 

      ๔. ปิดโทรศัพท์มือถือ” 

(๒) ข้อความในป้ายต้องมองเหน็ได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสงูของ

ตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร  

  (๓) ต้องติดตังป้ายนันไว้ในททีเีหน็ได้ง่าย 

 

 

 

ข้อ ๒๗  ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ผู้ประกอบกจิการ 

ควบคุมต้องควบคุมดูแลมิให้มีการกระทาํการใด ๆ ททีาํให้เกดิเปลวไฟหรือประกายไฟ 

 

หมวด ๓ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข 

     

 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

     

 

ข้อ ๒๘  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ต้องมีแผนผังโดยสังเขป 

แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้างตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ และต้องแสดงรายการคาํนวณ

ความมันคงแขง็แรงตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
 

ส่วนท ี๒ 

ทตีงั ลักษณะ และระยะปลอดภัย 
     



 ๑๘

 

ข้อ ๒๙  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ต้องมีทตีงั ลักษณะ และ

ระยะปลอดภัยภายนอก ดังต่อไปนี 

(๑) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะต้องติดถนนสาธารณะทมีีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า 

๑๒.๐๐ เมตร หรือติดถนนสว่นบุคคลทมีีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า 

๑๐.๐๐ เมตร  

(๒) มีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะเชือมต่อกับถนนสาธารณะ หรือ

ถนนสว่นบุคคล และต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทาํเป็นทางเชือมเพือใช้เป็น

ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะจากเจ้าหน้าทซึีงมีอาํนาจอนุญาตหรือเจ้าของถนน

ดังกล่าว โดยมีรูปแบบของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะได้สามรูปแบบ ดังต่อไปนี 

(ก) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร และมทีางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

แยกต่างหากจากกัน ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า  

๔.๐๐ เมตร และห่างกนัไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยวัดจากด้านในของขอบทางเข้าและ

ทางออกสาํหรับยานพาหนะ ขอบทางเลียวเข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า  

๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๗ ท้ายกฎกระทรวงนี 

 

 

 

          (ข) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร และมทีางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ

ทางเดียวกนั ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร  

ขอบทางเลียวเข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่าง

ภาพประกอบท ี๘ ท้ายกฎกระทรวงนี 

          (ค) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก

สาํหรับยานพาหนะยาวไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ เมตร และมีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

อยู่ตรงหัวมุมถนน ต้องมีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะแยกต่างหากจากกนัและ 

อยู่คนละด้านของหัวมุมถนน โดยทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้าง 

ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ขอบทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะด้านในต้องอยู่ห่างจาก 

จุดตัดของเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทหัีวมุมถนนไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร ขอบทางเลียว 

เข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๙ 

ท้ายกฎกระทรวงนี 

(๓) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจาก

จุดเริมต้นหรือจุดสนิสดุของเชิงลาดสะพานทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงเกนิ ๑ ต่อ ๕๐ 

ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๘) 



 ๑๙

(๔) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะทตีงัอยู่ติด 

ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลทตีัดกับทางรถไฟ ต้องห่างจากรางรถไฟตามทกีาํหนดไว้ 

ในข้อ ๑๒ (๙) 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

ผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้เชือมทางตามกฎหมายว่าด้วย 

ทางหลวงแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตาม (๒) (๓) และ (๔)  

 

ข้อ ๓๐  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี 
  (๑) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตังตามระยะห่าง ดังต่อไปนี 

(ก) ห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและ
ทางออกสาํหรับยานพาหนะตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

 ๑) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ
ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๒๙ (๒) (ก) 

 ๒) ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ
ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๒๙ (๒) (ข) 

      ๓) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร กรณีททีางเข้าและทางออกสาํหรับ
ยานพาหนะมีลักษณะตามข้อ ๒๙ (๒) (ค)  

 

 

         (ข) ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารบริการ และเขตสถานีบริการ 

นาํมันเชือเพลิงด้านทไีม่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะตามทกีาํหนดไว้ใน 

ข้อ ๑๓ (๑) (ข) (ค) และ (ง) 

(๒) ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ต้องไม่มีอาคารอนืใดนอกจาก
อาคารบริการและสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก โดยสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากให้มีได้เฉพาะ 
เพือใช้เป็นร้านจาํหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว และมีพืนทขีองหลังคาทงัหมดรวมกนัไม่เกนิ  
๓๐.๐๐ ตารางเมตร และให้มีสิงก่อสร้างและอุปกรณ์ทจีาํเป็นสาํหรับการให้บริการได้ 
ดังต่อไปนี 
       (ก) หอถังนาํ 

(ข) ทล้ีางรถยนต์ 
(ค) ทยีกรถยนต์ 
(ง) เสาป้ายเครืองหมายการค้า 

(๓) อาคารบริการต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๓) 

(๔) ในกรณีทเีขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทตีิดกับด้านทใีช้เป็น
ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะอยู่ตรงมุมถนนสาธารณะทมีีความกว้างของถนนตังแต่  
๓.๐๐ เมตร ขนึไป ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๔)  

(๕) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทตีังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถินอนืทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตงัขึน



 ๒๐ 

และมีบริการล้างรถยนตต้์องปฏบัิต ิดังต่อไปนี 
(ก) ต้องล้างรถยนต์โดยใช้เครืองล้างรถยนต์หรือห้องล้างรถยนต์ทมีีการ 

ป้องกันละอองนาํ 

(ข) การจัดวางเครืองล้างรถยนต์และห้องล้างรถยนต์สามารถดาํเนินการ
ได้สามรูปแบบ ดังต่อไปนี 

๑) ทางเข้าเครืองล้างรถยนต์และห้องล้างรถยนต์ตงัฉากกับ 
เขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ แนวอาคารทล้ีางรถยนต์
ด้านช่องทางออกต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร  
แนวอาคารทล้ีางรถยนตด้์านทมีีผนังปิดต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อย
กว่า ๑๐.๐๐ เมตร หนึงด้าน และห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
เมตร อกีหนึงด้าน ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี 

๒) ทางเข้าเครืองล้างรถยนต์และห้องล้างรถยนต์ขนานกบั 
เขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ แนวอาคารทล้ีางรถยนต์
ด้านช่องทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร และแนวอาคารทล้ีางรถยนตด้์านทมีีผนังปิดต้องห่างจากเขตสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี 
๓) ทางเข้าเครืองล้างรถยนต์และห้องล้างรถยนต์ทาํมุมกบั 

เขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ มุมของห้องล้างรถยนต์ 
จะต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สองด้าน และ 
ห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร อีกสองด้าน ดังตัวอย่าง
ภาพประกอบท ี๑๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 

(ค) จัดให้มีพืนทจีอดรถยนต์สาํหรับบริการล้างรถยนต์ไม่น้อยกว่าหกคัน  
โดยทจีอดรถยนตแ์ต่ละคันต้องมีลักษณะและขนาดตามทกีาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 

(ง) ต้องมีการป้องกนัเสยีงจากเครืองล้างรถยนต์ไม่ให้เกินค่าระดับเสยีง
รบกวนตามเกณฑ์มาตรฐานทกีฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อม
แห่งชาติกาํหนด 
       (จ) ให้เปิดบริการล้างรถยนต์ได้ตังแต่ ๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

(๖) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทตีังอยู่นอกเขตพืนทตีาม (๕)  
และมีบริการล้างรถยนต์ต้องปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๕) 

(๗) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทมีีบริการเปลียนถ่าย
นาํมันหล่อลืนต้องปฏบิัติ ดังต่อไปนี 
        (ก) ต้องมีถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินทมีีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ 
ลิตร สาํหรับเกบ็นาํมันหล่อลืนใช้แล้ว  

(ข) ในกรณีทตีังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล  
และเขตราชการส่วนท้องถินอืนทมีีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตงัขึน ต้องจัดให้มีพืนทจีอดรถ
สาํหรับบริการเปลียนถ่ายนาํมันหล่อลืนไม่น้อยกว่าสีคัน โดยทจีอดรถยนตแ์ต่ละคันต้องมี 
ลักษณะและขนาดตามทกีาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๘) พืนทจีอดรถยนตต์าม (๕) (ค) และ (๗) (ข) ต้องอยู่ตดิเขตสถานี



 ๒๑ 

บริการนาํมันเชือเพลิงด้านใดด้านหนึง ห่างจากอาคารบริการ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน  
เครืองสบูนาํมันเชือเพลิง ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง ท่อรับนาํมันเชือเพลิง และทอ่ระบายไอนาํมัน
เชือเพลิงของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และพืนทจีอดรถยนต์
ต้องไม่กดีขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

  (๙) พืนลานสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงส่วนทใีห้บริการล้างรถยนต์หรือ 
เปลยีนถ่ายนาํมันหล่อลืนต้องทาํด้วยคอนกรีต     

(๑๐) หอถังนาํและเสาป้ายเครืองหมายการค้า สิงก่อสร้างทไีม่มีฐานราก  
กาํแพงกันไฟ ทอ่หรือรางระบายนาํ ระบบบาํบัดนาํเสยี และการระบายนาํฝนออกจาก 

อาคารบริการ ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) 

ตามลาํดับ 

 
ส่วนท ี๓ 

การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
     

 

ข้อ ๓๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ทไีม่ใช่นาํมันหล่อลนืหรือนาํมันกา๊ดได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 
  (๑) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมากได้ไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ ลิตร  
  (๒) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ ลิตร   

 
 
ข้อ ๓๒  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๓๑ ต้องเกบ็ไว้ในถังเกบ็นาํมัน 

เชือเพลิงใต้พืนดิน และให้มีตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงทุกชนิดรวมกนัได้ไม่เกนิสตีู้  
 

ข้อ ๓๓  การเกบ็นาํมันหล่อลืนหรือนาํมันกา๊ดในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง
ประเภท ข ให้เป็นไปตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗  
 

ส่วนท ี๔ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง  

เครืองสบู ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ 
   
   

ข้อ ๓๔  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ระบบท่อนาํมันเชือเพลิง เครืองสบู 

ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ ต้องมีลักษณะ วิธกีารติดตงั และการทดสอบและตรวจสอบ
ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ตามลาํดับ 

 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

     



 ๒๒

 

ข้อ ๓๕  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข 
ให้ปฏบัิตติามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 

 
หมวด ๔ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค 

     

 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

     

 

ข้อ ๓๖  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ต้องมีแผนผังโดยสงัเขป  
แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้าง ดังต่อไปนี 

(๑) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ลักษณะทหีนึง  
(ก) แผนผังโดยสังเขป ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) 
(ข) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตทดีินของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง  

อาคารบริการ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ถังนาํมันเชือเพลิง แนวท่อนาํมันเชือเพลิง 
เครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง เขือนหรือกาํแพง ทอ่หรือรางระบายนาํ บ่อกกัไขมัน 

สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากเฉพาะร้านจาํหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว และสิงก่อสร้างอืน ๆ รวมทงั 

ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

       (ค) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ ต้องแสดง
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

๑) แปลนส่วนบน รูปด้าน รูปตัด และแปลนฐานราก 
๒) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง  

ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
แบบก่อสร้างตาม ๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๕๐ 

(ง) ต้องแสดงรายการคาํนวณความมนัคงแขง็แรงของถังเกบ็นาํมัน
เชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ 

(๒) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ลักษณะทสีอง  

(ก) แผนผังโดยสังเขป ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) 

(ข) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตทดีินของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 
อาคารบริการ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน แนวทอ่
นาํมันเชือเพลิง เครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง เขือนหรือกาํแพง ทอ่หรือรางระบายนาํ  
บ่อกกัไขมัน สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากเฉพาะร้านจาํหน่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลว และสิงก่อสร้าง 

อืน ๆ รวมทงัทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 

(ค) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน แบบก่อสร้างอาคาร
บริการ แบบก่อสร้างทอ่หรือรางระบายนาํ และบ่อกักไขมัน แบบก่อสร้างของสงิก่อสร้างอืน ๆ  
และรายการคาํนวณความมันคงแขง็แรง ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๓) (๔) 
(๕) และ (๗) และข้อ ๑๑ ตามลาํดับ 

(ง) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ ต้องแสดง



 ๒๓ 

รายละเอียดตามทกีาํหนดไว้ใน (๑) (ค)  
(จ) ต้องแสดงรายการคาํนวณความมันคงแขง็แรงของถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ 

       (ฉ) แบบก่อสร้างเขือนหรือกาํแพง ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี 

๑) แปลนพืนและแปลนฐานราก 

๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 

๓) รายละเอียดการก่อสร้าง 

แบบก่อสร้างตาม ๑) และ ๒) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๒๐ 

 

ส่วนท ี๒ 

ทตีงั ลักษณะ และระยะปลอดภัย 

   

   
ข้อ ๓๗  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค เพือการจาํหน่าย ต้องมีทตีงั 

ลักษณะ และระยะปลอดภัยภายนอก ดังต่อไปนี 

(๑) เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับ

ยานพาหนะต้องติดทางสญัจรทมีีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร  

  (๒) ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ใน

ข้อ ๑๒ วรรคหนึง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) และวรรคสอง 

  ข้อ ๓๘  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ต้องมีลักษณะและระยะ

ปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี 

   (๑) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตงัตามระยะห่างตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๑) 

   (๒) ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ต้องไม่มีอาคารอนืใดนอกจาก

อาคารบริการและสงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก โดยสิงก่อสร้างทไีม่มีฐานรากต้องมีพืนทขีองหลังคา 

ทงัหมดรวมกนัไม่เกนิร้อยละสบิของพืนทสีถานีบริการนาํมันเชือเพลิง และให้มีสงิก่อสร้างและ

อุปกรณ์ทจีาํเป็นสาํหรับการให้บริการได้ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๒)   

  (๓) อาคารบริการต้องอยู่ห่างจากเขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและ 

ทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิงด้านอนืทไีม่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร  

หนึงด้าน และด้านทเีหลือต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 

        อาคารบริการแต่ละอาคารต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 

  (๔) ทล้ีางรถยนต์หรือทยีกรถยนต์ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๕) 

   (๕) การเปลียนถ่ายนาํมันหล่อลืนต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๖) 

   (๖) หอถังนาํและเสาป้ายเครืองหมายการค้าต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ใน 

ข้อ ๑๓ (๗)  



 ๒๔ 

   (๗) สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานรากต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๘) 

   (๘) การระบายนาํฝนออกจากอาคารบริการต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ใน

ข้อ ๑๓ (๑๑) 

   (๙) ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ทมีีบริการล้างรถยนต์หรือ 

เปลยีนถ่ายนาํมันหล่อลืน พืนลานในสว่นทใีห้บริการดังกล่าวต้องทาํด้วยคอนกรีตและต้อง 

จัดให้มีท่อหรือรางระบายนาํ ในกรณีทเีป็นทอ่ระบายนาํต้องมีบ่อพักนาํทุกระยะห่างกันไม่เกนิ 

๑๒.๐๐ เมตร และทุกมุมเลียว เพือให้นาํเสียจากการให้บริการดังกล่าวถูกบาํบัดก่อนทจีะไหล 

ลงสู่ทอ่หรือรางระบายนาํสาธารณะ ในกรณีทไีม่มีท่อหรือรางระบายนาํสาธารณะต้องสร้าง 

บ่อซึมเพือรองรับนาํทงิภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงให้เพียงพอ พร้อมทงัต้องมี 

บ่อกกัไขมันเพือขจัดไขมันและสงิสกปรกอืน ๆ ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง  

        พืนลานสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงส่วนอืนททีาํด้วยคอนกรีตต้องจัดให้มี 

ท่อหรือรางระบายนาํตามวรรคหนึงด้วย 

  (๑๐) บ่อกกัไขมันตาม (๙) ต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตรต่อพืนที

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทุก ๆ ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เศษของ ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร  

ให้คิดเป็น ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 

          พืนทสีถานีบริการนาํมันเชือเพลิงตามวรรคหนึง ให้คิดเฉพาะพืนที

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงส่วนททีาํด้วยคอนกรีต แต่ไม่รวมอาคารบริการ 

 

 

ข้อ ๓๙  ลักษณะและระยะปลอดภัยภายในของการตังถังนาํมันเชือเพลิง 

ให้เป็นไปตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ 

 

ส่วนท ี๓ 

การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   

   

   ข้อ ๔๐  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ทไีม่ใช่นาํมันหล่อลนืหรือนาํมันกา๊ดได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 

   (๑) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ลักษณะทหีนึง  

        (ก) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟน้อยหรือชนิดไวไฟปานกลางไว้ใน 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินได้ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ ลิตร  

        (ข) เกบ็นาํมันเชือเพลิงทุกชนิดไว้ในถังนาํมันเชือเพลิงได้ไม่เกนิสองถัง  

   (๒) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ลักษณะทสีอง  

        (ก) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟน้อยหรือชนิดไวไฟปานกลางไว้ใน 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินได้ไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ ลิตร โดยถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงดังกล่าว

ต้องมีความจุไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ ลิตร  



 ๒๕ 

        (ข) เกบ็นาํมันเชือเพลิงทุกชนิดไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 

ได้ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ ลิตร  
 

  ข้อ ๔๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค สามารถเกบ็นาํมันหล่อลืน

หรือนาํมันกา๊ดได้ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗  
 

ส่วนท ี๔ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง  

เครืองสบู ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์  

     
 

   ข้อ ๔๒  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั 

ดังต่อไปนี 

  (๑) ต้องมีข้อต่อสาํหรับติดตงัอุปกรณ์ติดกบัถัง อย่างน้อยดังต่อไปนี 
        (ก) ข้อต่อทอ่รับนาํมันเชือเพลิง 

        (ข) ข้อต่อทอ่จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

        (ค) ข้อต่อทอ่สาํหรับระบายของเหลวออก 

        (ง) ข้อต่ออุปกรณ์วัดระดับนาํมันเชือเพลิง  

        (จ) ข้อต่อทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิง  

 

       (ฉ) ในกรณีทอีุปกรณ์ระบายไอนาํมันเชือเพลิงของถังมีค่าการระบาย 

น้อยกว่าอตัราการระบายไอนาํมันเชือเพลิงฉุกเฉินตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๓ ต้องมีอุปกรณ์

ระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency venting) เพิมเติม เพือระบายความดันในกรณีที

เกิดเพลิงไหม้ภายนอกถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง  

  ลักษณะข้อต่อสาํหรับติดตังอุปกรณ์ตามวรรคหนึงเป็นไปดังตัวอย่าง

ภาพประกอบท ี๑๓ ท้ายกฎกระทรวงนี 
 

ตารางท ี๓ อัตราการระบายไอนาํมันเชือเพลงิฉุกเฉิน 

พืนทผีิวสัมผัส

นาํมันเชือเพลิง 

(wetted area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอนาํมันเชือเพลิง 

ฉุกเฉิน 

(ลูกบาศก์เมตร

ต่อชัวโมง) 

พืนทผีิวสัมผัส

นาํมันเชือเพลิง 

(wetted area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอนาํมันเชือเพลิง 

ฉุกเฉิน 

 (ลูกบาศกเ์มตร 

ต่อชัวโมง) 

พืนทผีิวสัมผัส

นาํมันเชือเพลิง 

(wetted area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอนาํมันเชือเพลิง 

ฉุกเฉิน 

 (ลูกบาศกเ์มตร

ต่อชัวโมง) 

๒ 

๓ 

๔ 

   ๖๕๐ 

   ๙๕๐ 

๑,๓๐๐ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๘ 

๔,๕๐๐ 

๕,๑๕๐ 

๕,๘๐๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๒,๖๐๐ 

๑๓,๖๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 



 ๒๖

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

      ๑๐ 

      ๑๒ 

๑,๖๐๐ 

๑,๙๕๐ 

๒,๒๕๐ 

๒,๕๕๐ 

๒,๙๐๐ 

๓,๒๐๐ 

๓,๘๕๐ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๓๕ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๖,๒๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๗,๘๐๐ 

๘,๕๐๐ 

๙,๒๐๐ 

     ๑๐,๕๐๐ 

     ๑๑,๕๐๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๑๘๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

     >๓๐๐ 

๑๕,๒๐๐ 

๑๖,๒๐๐ 

๑๗,๐๐๐ 

๑๗,๘๐๐ 

๑๘,๕๐๐ 

๑๙,๒๐๐ 

๒๐,๗๐๐ 

๒๔,๒๐๐ 

หมายเหตุ : ค่าพืนทผีิวสัมผัสนาํมันเชือเพลิง (wetted area) ของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงให้คาํนวณ 

ดังต่อไปนี 

(๑) ถังตามแนวนอน (horizontal tank) 

 ๑.๑ ถังรูปทรงกระบอก (cylindrical tank) คิดจากร้อยละเจด็สบิห้าของพืนทผีิวถัง

ทงัหมด 

 ๑.๒ ถังทรงสเีหลียมคิดจากผลรวมของพืนทผีิวด้านล่างและด้านข้าง 

(๒) ถังตามแนวตัง (vertical tank) คิดจากพืนทผีิวถังเฉพาะส่วนทอียู่เหนือพืนดิน 

ในกรณีทถีังมีความสงูมากกว่า ๙.๐๐ เมตร (๓๐.๐๐ ฟุต) ให้คิดพืนทผีิวถังเทา่กบัถังทมีีความสงู ๙.๐๐ เมตร 

(๓๐.๐๐ ฟุต) 

(๓) ในกรณีทพืีนทผีิวสมัผัสนาํมันเชือเพลิงทคีาํนวณได้ตาม (๑) หรือ (๒) ไม่เป็นไปตาม 

ค่าทกีาํหนดไว้ในตาราง การคาํนวณอัตราการระบายไอนาํมันเชือเพลิงฉุกเฉินให้ใช้ค่าเฉลียถ่วงนาํหนัก  
 

  (๒) ในกรณีทถีังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินมีความจุมากกว่า ๑๙,๐๐๐ 

ลิตร ต้องมีช่องสาํหรับคนลง (man hole) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เซนติเมตร 

   (๓) ต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่าสองเท่า

ของความเค้นทเีกิดขนึ (allowable stress) เนืองจากความดันใช้งานสูงสดุของนาํมันเชือเพลิง 

ในถัง หรือทาํจากวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

  (๔) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับฐานราก โดยฐานรากต้องออกแบบและ

ก่อสร้างให้สามารถรับนาํหนักของตัวถัง และนาํมันเชือเพลิงทบีรรจุอยู่ในถังได้ 

  (๕) ผิวภายนอกของถังต้องมีการป้องกนัการกดักร่อน โดยการทาสรีองพืน 

กันสนิมไม่น้อยกว่าสองครัง แล้วทาทบัด้วยสีเคลือบไม่น้อยกว่าหนึงครัง หรือใช้วิธีการอนื 

ทมีีมาตรฐานเทยีบเทา่ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  (๖) ผนังถังต้องห่างจากอาคารบริการ สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก และ 

ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร 

 ความในวรรคหนึงไม่ใช้บังคับแก่สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงเพือการ 

ใช้เอง  

   (๗) ผนังถังต้องห่างจากเขตทางสญัจรด้านทใีช้เป็นทางเข้าและทางออก 

สาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร และต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง



 ๒๗

ด้านอนืทไีม่ใช่ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หากมีระยะ

น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ต้องสร้างกาํแพงกันไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ทเีขตสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงด้านนัน และตัวถังต้องห่างจากกาํแพงกันไฟไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร 

   (๘) ถังเกบ็นาํมันเพลิงเหนือพืนดินแต่ละถังต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร 

โดยวัดจากผนังถัง 

   (๙) ห้ามตงัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินไว้ในอาคารบริการหรือ

สงิก่อสร้างทไีม่มีฐานราก ยกเว้นสว่นใดส่วนหนึงของอาคารบริการทยืีนออกมาเพือใช้เป็น 

หลังคาคลุมตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

   (๑๐) โดยรอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินต้องทาํเขือนหรือกาํแพง

ล้อมไว้ มีขนาดให้พอทจีะเกบ็นาํมันเชือเพลิงได้เท่ากับถังใบใหญ่ทสีดุ   

   (๑๑) ผนังของเขือนหรือกาํแพงต้องสามารถป้องกันของเหลวไหลผ่านได้ 

และสามารถทนแรงดันของนาํมันเชือเพลิงขณะทบีรรจุเตม็เขอืนหรือกาํแพง 

   (๑๒) ผนังของเขือนหรือกาํแพงต้องห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง

ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 

   (๑๓) ต้องติดตงัทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง สาํหรับถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงทแีบ่งเป็นห้อง (compartments) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกห้อง 

แยกจากกนั โดยท่อระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั ดังต่อไปนี 

           (ก) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร 

           (ข) ปลายทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่สูงจากระดับพืนดิน 

ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร 

   (๑๔) ความใน (๖) (๗) (๘) และ (๑๒) ไม่ใช้บังคับแก่สถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิงเพือการใช้เองทตีิดตังเป็นการชัวคราวในสถานททีมีีการก่อสร้าง  
 

  ข้อ ๔๓  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ต้องมี

ลักษณะและวิธกีารติดตังตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑  

   ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบท่อนาํมันเชือเพลิงตามวรรคหนึง 

จะเป็นชนิดทมีีผนังหนึงชันหรือผนังสองชันกไ็ด้ 

 

  ข้อ ๔๔  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ทใีช้กับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง

เหนือพืนดินต้องมีลักษณะและวิธีการติดตัง ดังต่อไปนี 

   (๑) ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและนาํหนักต่าง ๆ ทมีา

กระทาํต่อระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงได้โดยปลอดภัย 

   (๒) ต้องใช้ทอ่ททีาํด้วยเหลก็หรือวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเทา่และไม่ทาํ

ปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิงตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   (๓) การวางทอ่จะวางไว้เหนือพืนดินหรือฝังไว้ใต้พืนดินกไ็ด้ แต่ต้อง

ดาํเนินการ ดังต่อไปนี 

         (ก) ท่อทวีางไว้เหนือพืนดินต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือ 



 ๒๘

สงิอนืใดมากระทาํให้เกิดการชาํรุดเสียหายต่อท่อ และต้องมีการป้องกนัมิให้เกดิการกัดกร่อน 

         (ข) ท่อทฝีังไว้ใต้พืนดินต้องจัดให้มีเครืองหมายถาวรไว้เหนือพืนดิน

แสดงแนวทอ่ให้เหน็ได้ชัดเจน และต้องมีการป้องกันมิให้เกดิการกดักร่อนและนาํมันเชือเพลิง

รัวไหลลงสู่พืนดิน กรณีทมีีการติดตงัลินปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้พืนดินต้องติดตงัให้

สามารถตรวจสอบและบาํรุงรักษาได้สะดวก   

   (๔) การต่อท่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงเข้ากับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องมีลินปิดเปิด 

ซึงอยู่ใกล้กับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   (๕) ต้องติดตงัอุปกรณ์ป้องกันการไหลของนาํมันเชือเพลิงอนัเกดิจาก 

แรงโน้มถ่วง (anti-siphon valve) ทที่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงซึงอยู่ใกล้กับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง

เพือป้องกันนาํมันเชือเพลิงไหลออกจากถังในกรณีทที่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงแตกเสียหาย  

ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑๓ ท้ายกฎกระทรวงนี 

   (๖) ในกรณีทที่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงไม่ได้ต่อเข้ากบัส่วนบนสดุของถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิง ต้องติดตังลินควบคุมการปิดโดยอัตโนมัติเมือท่อจ่ายนาํมันเชือเพลิงถูกไฟไหม้ 

(fire emergency valve) ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑๓ ท้ายกฎกระทรวงนี 

   (๗) วัสดุทใีช้ในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง เช่น ลินปิดเปิด ปะเกน็ หรือวัสดุ

ป้องกันการรัวซึม ต้องเป็นชนิดทใีช้กับนาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องไม่ทาํปฏกิิริยากบั

นาํมันเชือเพลิง 

   (๘) ในกรณีทมีิได้ติดตังเครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงไว้รวมกนั  

ต้องติดตังอุปกรณ์ตัดระบบการจ่ายนาํมันเชือเพลิงในกรณีทเีกิดอุบัติเหตุ 

  ข้อ ๔๕  ถังนาํมันเชือเพลิง เครืองสบู ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ 

ทตีิดตังกับถังนาํมันเชือเพลิง ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงัตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๕๔ 

 

  ข้อ ๔๖  เครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงทตีิดตังกับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงัตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๔ 
 

  ข้อ ๔๗  การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน และระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙ 

ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ตามลาํดับ 
 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

     
 

   ข้อ ๔๘  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค  

ให้ปฏบัิตติามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 

  ในกรณีทมีีการเกบ็นาํมันเชือเพลิงไว้ในถังนาํมันเชือเพลิงให้ปฏบัิติตามทกีาํหนด



 ๒๙

ไว้ในข้อ ๕๕  

 

หมวด ๕ 
สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง 

     

 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผัง 

     

 

   ข้อ ๔๙  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง ต้องมีแผนผังโดยสังเขปและ

แผนผังบริเวณ ดังต่อไปนี 
   (๑) แผนผังโดยสังเขป ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) 

   (๒) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ทตีังของ 
ถังนาํมันเชือเพลิง ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และห้องเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
 

 

 

 

 

ส่วนท ี๒ 

ลักษณะและระยะปลอดภัย 

     

 

   ข้อ ๕๐  สถานีบริการนํามันเชือเพลิงประเภท ง ทีมีการจ่ายนาํมันเชือเพลิง

โดยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี 

   (๑) ถังนาํมันเชือเพลิงทเีกบ็ไว้ในห้องเกบ็นาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ  

        (ก) ผนังของห้องเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร  

         (ข) ห้องเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องมีช่องระบายอากาศติดตงัทรีะดับพืน 

ไม่น้อยกว่าสองช่อง แต่ละช่องมีพืนทหีน้าตัดสทุธิหรือช่องเปิดโล่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง

เซนติเมตร และต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทไีม่เป็นเชือเพลิงเป็นส่วนใหญ่  

   (๒) ถังนาํมันเชือเพลิงทตีงัอยู่ภายนอกห้องเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

        (ก) ถังนาํมันเชือเพลิงต้องตังห่างจากเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง

และอาคารยกเว้นหลังคาคลุมถังนาํมันเชือเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร โดยรอบ  

         (ข) ถังนาํมันเชือเพลิงต้องตังบนพืนคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐



 ๓๐

เซนติเมตร และต้องมีขอบผนังคอนกรีตหรือก่ออฐิฉาบปูนสงูไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร  

เพือป้องกันไม่ให้นาํมันเชือเพลิงรัวไหลออก  
 

  ข้อ ๕๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง ทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิง

โดยใช้ตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงทเีป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน 

ดังต่อไปนี 

   (๑) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงและถังนาํมันเชือเพลิงต้องตังห่างจากเขตสถานี

บริการนาํมันเชือเพลิงและอาคารยกเว้นหลังคาคลุมถังนาํมันเชือเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

โดยรอบ  

   (๒) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงและถังนาํมันเชือเพลิงต้องตังบนพืนคอนกรีตหนา 

ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องมีขอบผนังคอนกรีตหรือก่ออฐิฉาบปูนสงูไม่น้อยกว่า  

๑๐.๐๐ เซนติเมตร เพือป้องกันไม่ให้นาํมันเชือเพลิงรัวไหลออก 
 

ส่วนท ี๓ 

การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   

 

  ข้อ ๕๒  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ทุกชนิดทไีม่ใช่นาํมันหล่อลืนหรือนาํมันกา๊ดไว้ในถังนาํมันเชือเพลิงได้ชนิดละไม่เกินสองถัง 

   ข้อ ๕๓  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง สามารถเกบ็นาํมันหล่อลืน 

หรือนาํมันกา๊ดได้ไม่เกนิ ๕๐๐ ลิตร โดยต้องเกบ็ไว้ในขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมัน 

เชือเพลิง หรือถังนาํมันเชือเพลงิ 

 

ส่วนท ี๔ 

ถังนาํมันเชือเพลิง เครืองสบู ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ ์

     

 

   ข้อ ๕๔  ถังนาํมันเชือเพลิง เครืองสบู ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ 

ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 

   (๑) ถังนาํมันเชือเพลิงทไีม่ได้ติดตงัไว้ในตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องตังตรงและ 

วางอยู่บนพืนของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง มีช่องจ่ายนาํมันเชือเพลิงอยู่ด้านบนของถัง 

   (๒) ห้ามทาํการสูบจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยอุปกรณ์ททีาํให้เกดิแรงดันอากาศ

ภายในถังนาํมันเชือเพลิง 

   (๓) ห้ามต่อทอ่นาํมันเชือเพลิงระหว่างถังนาํมนัเชือเพลิงเข้าด้วยกนั  

  (๔) ถังนาํมันเชือเพลิงจะต้องปิดฝาไว้ตลอดเวลาทไีม่ได้ใช้งาน 



 ๓๑

   (๕) ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี 

         (ก) ต้องเป็นชนิดทตีิดตังถังนาํมันเชือเพลิงไว้ภายในตู้จ่าย  

        (ข) บริเวณทตีิดตังถังนาํมันเชือเพลิง ต้องมีช่องระบายอากาศทรีะดับพืน

ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง แต่ละช่องมีพืนทหีน้าตัดสทุธิหรือช่องเปิดโล่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง

เซนติเมตร  

         (ค) สายหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิง

โดยเฉพาะ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต และทนความดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า  

๕๑๗ กิโลปาสกาล (๗๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) 

         (ง) หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี  

    ๑) มีอุปกรณ์ทหียุดการไหลของนาํมันเชือเพลิงได้โดยอัตโนมัติ 

เพือป้องกันไม่ให้นาํมันเชือเพลิงล้นถังในขณะเติมนาํมันเชือเพลิง  

    ๒) ต้องเป็นชนิดป้องกันนาํมันเชือเพลิงหกลงพืนดินในกรณีท ี

หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงหลุดจากช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะ  

              ๓) เมอืต่อเข้ากับช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะแล้ว 

ต้องไม่ลนืหลุดออกจากช่องเติมนาํมันเชือเพลิงของยานพาหนะได้ง่าย 

   (๖) เครืองสบูและอุปกรณ์สูบจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมัน

เชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างสมาํเสมอ  
 

 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

     

 

   ข้อ ๕๕  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ระงับ

อัคคีภัย ดังต่อไปนี 

  (๑) ต้องติดตังเครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนาํยาดับเพลิงขนาดบรรจุ 

ไม่น้อยกว่า ๖.๘๐ กโิลกรัม จาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงเครือง ไว้ทบีริเวณถังนาํมันเชือเพลิงหรือ 

ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง โดยเครืองดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  

  (๒) ต้องมีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร เกบ็ไว้ในบริเวณใกล้ 

ถังนาํมันเชือเพลิง และสามารถนาํมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา 

 

  ข้อ ๕๖  บริเวณถังนาํมันเชือเพลิงหรือตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงของสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงประเภท ง ต้องจัดให้มีป้ายเตือนตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๖ 
 

  ข้อ ๕๗  ผู้ประกอบกจิการควบคุมต้องจัดให้มีผู้ดูแลตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

ตลอดเวลาทมีีการจ่ายนาํมันเชือเพลิง และต้องควบคุมมิให้มีการกระทาํการใด ๆ ททีาํให้เกดิ 



 ๓๒ 

เปลวไฟหรือประกายไฟภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง    
 

หมวด ๖ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ 

     
 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

     
 

   ข้อ ๕๘  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ต้องมีแผนผังโดยสังเขป 

แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้าง ดังต่อไปนี 

   (๑) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ลักษณะทหีนึง  

         (ก) แผนผังโดยสงัเขป ต้องมีลักษณะตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) 

         (ข) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตสถานีบริการนาํมนัเชือเพลิง อาคาร

บริการ ทา่เทยีบเรือหรือโป๊ะเหลก็ กาํแพงกนัไฟ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง แนวท่อนาํมันเชือเพลงิ 

เครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิง ท่อหรือรางระบายนาํ บ่อกกัไขมันหรือระบบบาํบัดนาํเสยี 

เขอืนหรือกาํแพง และสงิก่อสร้างอืน ๆ   
 

 

         (ค) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่  

ต้องแสดงรายละเอียดตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๓๖ (๑) (ค) 

         (ง) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังภายในโป๊ะเหลก็ต้อง

แสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

    ๑) แปลนส่วนบน รูปด้าน และรูปตัด  

    ๒) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ          

                    แบบก่อสร้างตาม ๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๕๐ 

        (จ) ต้องแสดงรายการคาํนวณความมันคงแขง็แรงของถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่และถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัภายในโป๊ะเหลก็ 

  (๒) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ลักษณะทสีอง  

         (ก) แผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ ต้องแสดงรายละเอียดตามท ี

กาํหนดไว้ใน (๑) (ก) และ (ข) 

         (ข) แบบก่อสร้างอาคารบริการและแบบก่อสร้างกาํแพงกันไฟ ต้องแสดง

รายละเอียดตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๔) และ (๖) และแบบก่อสร้างเขือนหรือกาํแพง 

ต้องแสดงรายละเอียดตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๓๖ (๒) (ฉ) 

         (ค) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องแสดงรายละเอียด 



 ๓๓

ดังต่อไปนี 

     ๑) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินต้องแสดงรายละเอียดตามที

กาํหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๓) 

     ๒) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินต้องแสดงรายละเอยีดตามท ี

กาํหนดไว้ในข้อ ๓๖ (๑) (ค) 

     ๓) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัภายในโป๊ะเหลก็ต้องแสดง

รายละเอียดตามทกีาํหนดไว้ใน (๑) (ง) 

         (ง) แบบก่อสร้างท่าเทยีบเรือ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

     ๑) แปลนพืน แปลนฐานราก และแปลนโครงสร้าง 

     ๒) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน 

     ๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 

    ๔) รายละเอียดการก่อสร้าง 

     แบบก่อสร้างตาม ๑) ๒) และ ๓) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า  

๑ ใน ๑๐๐ 

         (จ) แบบก่อสร้างโป๊ะเหลก็ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

     ๑) แปลนพืน รูปด้าน และรูปตัด 

     ๒) รายละเอียดการก่อสร้าง 

     แบบก่อสร้างตาม ๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

 

 

         (ฉ) ต้องแสดงรายการคาํนวณความมันคงแขง็แรงของถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงใต้พืนดิน ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงที

ติดตงัภายในโป๊ะเหลก็ ทอ่นาํมันเชือเพลิง โป๊ะเหลก็ อาคารบริการ บ่อกกัไขมันหรือระบบ

บาํบัดนาํเสยี กาํแพงกันไฟ เขอืนหรือกาํแพง หรือสงิก่อสร้างอนื ๆ แล้วแต่กรณี 
   

ส่วนท ี๒ 

ทตีงั ลักษณะ และระยะปลอดภัย 

     

 
   ข้อ ๕๙  การก่อสร้างหรือติดตงัทา่เทยีบเรือ โป๊ะเหลก็ หรือสงิอนืใดล่วงลาํ 

ลาํแม่นาํ ต้องปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาํไทย 

 

   ข้อ ๖๐  ภายในเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ส่วนทอียู่บน

พืนดินต้องไม่มีอาคารอนืใดนอกจากอาคารบริการ สาํหรับโป๊ะเหลก็ให้มีได้เฉพาะอาคาร 

บริการสงูไม่เกินหนึงชัน 
 

ส่วนท ี๓ 



 ๓๔

การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   
 

   ข้อ ๖๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ทไีม่ใช่นาํมันหล่อลนืหรือนาํมันกา๊ดได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 

   (๑) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ลักษณะทหีนึง ให้เกบ็นาํมัน

เชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยรวมกนัแล้วต้องไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 

   (๒) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ลักษณะทสีอง  

        (ก) เกบ็นาํมันเชือเพลิงไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินหรือ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังภายในโป๊ะเหลก็ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร 

         (ข) เกบ็นาํมันเชือเพลิงไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินได้ไม่เกนิ  

๖๐,๐๐๐ ลิตร 
 

  ข้อ ๖๒  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๖๑ ต้องเกบ็ไว้ในภาชนะบรรจุนาํมัน

เชือเพลิง ดังต่อไปนี 

   (๑) นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ให้เกบ็ไว้ในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ใต้พืนดิน 

   (๒) นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ให้เกบ็ไว้ใน 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตงัภายในโป๊ะเหลก็ หรือถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน 

  ข้อ ๖๓  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ สามารถเกบ็นาํมันหล่อลืน 

หรือนาํมันกา๊ดรวมกนัได้ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ ลิตร โดยต้องเกบ็ไว้ในภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง 

ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๗ และต้องเกบ็ไว้ภายในอาคารบริการ 
 

ส่วนท ี๔ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง  

ระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ ์

     
 

   ข้อ ๖๔  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตังตามท ี

กาํหนดไว้ในข้อ ๑๘ 

 

  ข้อ ๖๕  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ต้องมีลักษณะและวิธกีารตดิตงั

ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๔๒ และห้ามนาํมาติดตังไว้บนโป๊ะเหลก็  
 

  ข้อ ๖๖  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังภายในโป๊ะเหลก็ ต้องมีลักษณะและ

วิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 



 ๓๕

   (๑) ตัวถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า

สองเทา่ของความเค้นทเีกิดขึน (allowable stress) เนืองจากการรับแรงและนาํหนักต่าง ๆ 

หรือทาํจากวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

   (๒) ผิวภายนอกของตัวถัง ต้องมีการป้องกันการกดักร่อน โดยการทาส ี

รองพืนกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครัง แล้วทาทบัด้วยสีเคลือบไม่น้อยกว่าหนึงครัง หรือใช้วิธกีาร

อืนทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

   (๓) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับโป๊ะเหลก็ และห้ามใช้ส่วนหนึงสว่นใด

ของโป๊ะเหลก็เป็นผนังถังนาํมันเชือเพลิง 

   (๔) ต้องติดตังท่อระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง สาํหรับถังทแีบ่งเป็นห้อง 

(compartments) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกห้องแยกจากกนั โดยท่อระบาย 

ไอนาํมันเชือเพลิงต้องมขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร 

 

  ข้อ ๖๗  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ทใีช้กบัถังนาํมันเชือเพลิง  

ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 

   (๑) ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและนาํหนักต่าง ๆ ทมีา 

กระทาํต่อระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง รวมถึงการขยายตัวและการหดตัวของนาํมันเชือเพลิงและ 

การเคลือนไหวของโป๊ะเหลก็ได้โดยปลอดภัย  

 

   (๒) ต้องใช้ทอ่ททีาํด้วยเหลก็หรือวัสดุอืนทมีีมาตรฐานเทยีบเทา่และไม่ทาํปฏกิริิยา

กับนาํมันเชือเพลิงตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

   (๓) การวางท่อจะวางไว้เหนือพืนดินหรือฝังไว้ใต้พืนดินกไ็ด้ แต่ห้ามวางทอ่ 

ไว้ในนาํ และต้องดาํเนินการ ดังต่อไปนี 

         (ก) ท่อทวีางไว้เหนือพืนดินต้องมีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือ 

สงิอนืใดมากระทาํให้เกิดการชาํรุดเสยีหายต่อท่อ และต้องมีการป้องกันมิให้เกดิการกัดกร่อน 

         (ข) ท่อทฝีังไว้ใต้พืนดินต้องจัดให้มีเครืองหมายถาวรไว้เหนือพืนดิน

แสดงแนวทอ่ให้เหน็ได้ชัดเจน และต้องมีการป้องกันมิให้เกดิการกดักร่อนและนาํมันเชือเพลิง 

รัวไหลลงสู่พืนดิน ในกรณีทมีีการติดตังลินปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้พืนดินหรือภายใน 

สงิก่อสร้างต้องติดตังให้สามารถตรวจสอบและบาํรุงรักษาได้สะดวก 

         (ค) ต้องจัดให้มีทอ่อ่อน (flexible hose) ระหว่างทอ่นาํมันเชือเพลิง 

บนฝังกับท่อนาํมันเชือเพลิงของโป๊ะเหลก็เพือป้องกนัระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงเสียหายเมอืโป๊ะ

เหลก็เคลือนไหว และต้องจัดให้มีลินปิดเปิดติดตังทที่อนาํมันเชือเพลิงบนฝังใกล้กับท่ออ่อนด้วย 

   (๔) วัสดุทใีช้ในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง เช่น ลินปิดเปิด ปะเกน็ หรือวัสดุ

ป้องกันการรัวซึมต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องไม่ทาํปฏกิริิยากบั

นาํมันเชือเพลิง 



 ๓๖

   (๕) ในกรณีทมีไิด้ติดตังเครืองสบูและตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงไว้รวมกนั  

ต้องติดตังอุปกรณ์ตัดระบบการจ่ายนาํมันเชือเพลิงในกรณีทเีกิดอุบัติเหตุ 

   (๖) ในกรณีทถีังเกบ็นาํมันเชือเพลิงติดตังอยู่ในระดับทสีงูกว่าตู้จ่ายนาํมัน

เชือเพลิงและทาํให้เกดิแรงดันภายในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ทตีู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

ต้องติดตังอุปกรณ์ป้องกันการไหลของนาํมันเชือเพลิงอนัเกิดจากแรงโน้มถ่วง (anti-siphon  

valve) ทข้ีอต่อทอ่จ่ายนาํมันเชือเพลิงด้านทตีิดกับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง เพือป้องกัน 

การรัวไหลของนาํมันเชือเพลิงในกรณีทรีะบบทอ่นาํมันเชือเพลิงหรือสายหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิง

เสยีหาย 

 

  ข้อ ๖๘  เครืองสบูและตู้ จ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมัน

เชือเพลิงโดยเฉพาะ และต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 

   (๑) ต้องติดตังอยู่บนฝัง สะพานเทยีบเรือ หรือบนโป๊ะเหลก็ 

   (๒) สายหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงทมีีความยาวเกนิ ๕.๕๐ เมตร ต้องมีการ

ป้องกันความเสยีหายทอีาจเกดิขนึกับสายหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิง 

   (๓) หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องเป็นชนิดทมีีอุปกรณ์หยุดการไหลของนาํมัน

เชือเพลิงเพือป้องกันไม่ให้นาํมันเชือเพลิงล้นถังในขณะเติมนาํมันเชือเพลิง และห้ามมี

อุปกรณ์ลอ็กการทาํงานของหัวจ่ายนาํมันเชือเพลิงเพือให้มีผู้ดูแลตลอดเวลาทมีีการจ่ายนาํมัน 

เชือเพลิง 

 

  ข้อ ๖๙  การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทตีิดตังภายในโป๊ะเหลก็ และระบบท่อนาํมัน 

เชือเพลิง ให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ตามลาํดับ 

 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

     
 

   ข้อ ๗๐  การป้องกนัและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ  

ให้ปฏบัิตติามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 

 

หมวด ๗ 

สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ 

     
 

ส่วนท ี๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

     



 ๓๗ 

 

   ข้อ ๗๑  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ต้องมีแผนผังโดยสงัเขป 

แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้าง ดังต่อไปนี 

   (๑) แผนผังโดยสังเขป ต้องแสดงตาํแหน่งทตีงัของสถานีบริการนาํมัน 

เชือเพลิง พร้อมสงิก่อสร้างต่าง ๆ ทอียู่โดยรอบเขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงภายในระยะ 
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร 
       ในกรณีทแีผนผังตามวรรคหนึงไม่สามารถแสดงถึงทตีงัของสถานีบริการ

นาํมันเชือเพลิงได้ ให้จัดทาํแผนผังในระยะททีาํให้สามารถบ่งชีถึงทตีงัของสถานีบริการนาํมัน

เชือเพลิงได้ 
  (๒) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตทดีิน เขตสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง 

ระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิง ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง เครืองสบูนาํมันเชือเพลิง เครืองสบูนาํ

ดับเพลิง แหล่งนาํดับเพลิง ตาํแหน่งระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง เขือน 

กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิง ท่อหรือรางระบายนาํหลัก และสิงก่อสร้างอืน ๆ รวมทงั 

ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะ 
   (๓) แผนผังของสงิก่อสร้างภายในเขตสถานีบริการนาํมนัเชือเพลิง ให้แสดง

แต่ละแผนผัง ดังต่อไปนี 
         (ก) แผนผังระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ 

        (ข) แผนผังระบบทอ่ดับเพลิงและอุปกรณ์ แสดงตาํแหน่งเครืองสบูนาํ

ดับเพลิง แหล่งนาํดับเพลิง ทเีกบ็สารเคมีสาํหรับดับเพลิง เครืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทใีช้ใน

การดับเพลิง และสถานีดับเพลิง 

         (ค) ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงทมีีลักษณะเป็นถังเกบ็นาํมนัเชือเพลิง
ขนาดใหญ่ ให้จัดทาํตารางเพือแสดงขนาด ความสูง ปริมาณความจุ ชนิดของหลังคาถัง  
ชนิดของนาํมันเชือเพลิง ผลิตภัณฑท์เีกบ็ไว้ในถัง และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ทตีิดตัง 

อยู่กับถัง 

        การแสดงรายละเอียดตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า  

๑ ใน ๕๐๐ 

   (๔) แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ต้องแสดงรายละเอยีดอย่างน้อย  

ดังต่อไปนี 
         (ก) แปลนสว่นบน อุปกรณ์ต่าง ๆ ทตีิดตังอยู่กับถัง แปลนส่วนล่าง  
และแปลนฐานราก 

         (ข) รูปด้าน รูปตัด และรายละเอียดของฐานราก 

         (ค) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

         แบบก่อสร้างตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

   (๕) แบบระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ ต้องแสดงรายละเอียด 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี 
         (ก) จุดรับ จุดจ่าย ขนาดท่อ ลินปิดเปิด และอุปกรณ์หลัก 

         (ข) เครืองสบูนาํมันเชือเพลิงพร้อมระบุแรงดันและอตัราสบูของเครือง 

         (ค) ฐานรองรับระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ 



 ๓๘

  (๖) แบบระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์ ต้องแสดงรายละเอยีดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี 
         (ก) ขนาดทอ่ ลนิปิดเปิด และอุปกรณ์หลัก 

         (ข) เครืองสบูนาํพร้อมระบุแรงดันและอัตราสบูของเครือง 

         (ค) ฐานรองรับระบบทอ่ดับเพลิงและอุปกรณ์ 
   (๗) แบบก่อสร้างอาคารแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดงรายละเอียด 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี 
         (ก) แปลนพืน แปลนฐานราก แปลนโครงสร้าง และแปลนหลังคา  

         (ข) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว  

         (ค) รายละเอียดของโครงสร้าง 

         (ง) รายละเอียดของระบบท่อนาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ทตีิดตงัอยู่กับ
แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

         แบบก่อสร้างตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

   (๘) แบบก่อสร้างระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดง
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
         (ก) แปลนพืนและแปลนฐานราก 

         (ข) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 

         (ค) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือน
นาํมันเชือเพลิง 
         แบบก่อสร้างตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

 

   (๙) แบบก่อสร้างทอ่หรือรางระบายนาํ ต้องแสดงรายละเอยีดอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี 

         (ก) แปลนพืน รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว 

         (ข) ฝาตะแกรงปิดรางระบายนาํและบ่อพัก 

         (ค) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของท่อหรือรางระบายนาํ 

        แบบก่อสร้างตาม (ก) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

   (๑๐) แบบก่อสร้างเขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดง 

รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

         (ก) แปลนพืนและแปลนฐานราก 

         (ข) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 

         (ค) รายละเอียดการก่อสร้าง 

         แบบก่อสร้างตาม (ก) และ (ข) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐ 

   (๑๑) แบบก่อสร้างรัวและประตู ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

          (ก) แปลนฐานราก รูปด้าน และรูปตัด 

          (ข) รายละเอียดแสดงสว่นต่าง ๆ ของรัวและประตู 

   (๑๒) ในกรณีทมีีสงิก่อสร้างอืน ๆ ทเีกียวข้องกบัการรับหรือจ่ายนาํมัน

เชือเพลิงให้แสดงแบบรายละเอียดของสงิก่อสร้างนันด้วย 



 ๓๙

 

   ข้อ ๗๒  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ต้องแสดงรายการคาํนวณ

ความมันคงแขง็แรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง เขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง 

ระบบทอ่ดับเพลิง ระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภยั ระบบ

ไฟฟ้า หรือสิงก่อสร้างอนื ๆ ภายในเขตสถานีบริการนาํมนัเชือเพลิง 

   สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ทมีีปริมาณการเกบ็นาํมันเชือเพลิงเกนิ 

๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้แสดงรายงานการประเมินความเสยีงด้วย 
 

ส่วนท ี๒ 

ทตีงั ลักษณะ และระยะปลอดภัย 

   
    

  ข้อ ๗๓  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ต้องมีทตีงั ลักษณะ และ
ระยะปลอดภัยภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  
 
   ข้อ ๗๔  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภัยภายในตามทกีาํหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยคลังนาํมันเชือเพลิง 
 
 
 
  ข้อ ๗๕  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ทมีีปริมาณการเกบ็ 

นาํมันเชือเพลิงเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จะต้องตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงให้มีระยะห่างจากเขต 

พระราชฐานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล  
และโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร 

   การวัดระยะห่างตามวรรคหนึงให้วัดจากผนังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
 

ส่วนท ี๓ 
การเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   

 

  ข้อ ๗๖  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ สามารถเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
ได้ตามปริมาณ ดังต่อไปนี 
  (๑) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมากทใีช้เป็นเชือเพลิงสาํหรับเครืองบิน 
ได้ไม่เกนิ ๒,๐๐๐ ลิตร  
  (๒) เกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางทใีช้เป็นเชือเพลิงสาํหรับ 
เครืองบินได้ไม่จาํกดัปริมาณ 
  (๓) เกบ็นาํมันหล่อลนืได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร 

 



 ๔๐

  ข้อ ๗๗  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๗๖ ต้องเกบ็ไว้ในภาชนะบรรจุ
นาํมันเชือเพลิง ดังต่อไปนี 
  (๑) การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๗๖ (๑) และ (๒) ต้องเกบ็ไว้ใน 
ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
  (๒) การเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๗๖ (๓) ต้องเกบ็ไว้ในขวดนาํมันเชือเพลิง 
กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมนัเชือเพลิง 
   

ส่วนท ี๔ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง  

ระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ ์

     
 

   ข้อ ๗๘  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์  

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยคลังนาํมันเชือเพลิง และระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน NFPA 407 Standard for Aircraft Fuel Servicing หรือมาตรฐานอนืที

เทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

  ข้อ ๗๙  การเติมนาํมันเชือเพลิงให้แก่อากาศยานจะใช้ระบบทอ่เติมนาํมัน 

เชือเพลิง (hydrant systems) หรือระบบรถเติมนาํมันเชือเพลิง (mobile fueller) กไ็ด้ 
 
 
  ข้อ ๘๐  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ทใีช้ระบบทอ่เติมนาํมัน
เชือเพลิง (hydrant systems) ต้องมีระบบระงับการจ่ายนาํมันเชือเพลิงฉุกเฉินบริเวณทมีี 
การสบูจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้อากาศยาน ดังต่อไปนี 
  (๑) ติดตังระบบหยุดการสบูจ่ายนาํมันเชือเพลิงฉุกเฉิน ในบริเวณทแีผง
ควบคุมการสูบจ่ายนาํมันเชือเพลิงอย่างน้อยหนึงจุด 

  (๒) ติดตังระบบหยุดการสบูจ่ายนาํมันเชือเพลิงฉุกเฉินในบริเวณพืนทหีลุมจอด
อากาศยานในสถานททีสีามารถมองเหน็และเข้าถึงได้โดยสะดวกอย่างน้อยหนึงจุด โดยมีสีหรือ
สญัลักษณ์ทเีหน็ได้ชัดเจน 
 
   ข้อ ๘๑  หัวจ่ายนาํมันเชือเพลิง (hydrant pit valve) ต้องติดตังให้ห่างจาก
อาคารไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร  
 

  ข้อ ๘๒  อุปกรณ์สูบจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กบัอากาศยาน ต้องมีชุดควบคุม 
การสบูจ่ายนาํมันแบบมือถือตลอดเวลาในขณะทมีีการสูบจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับอากาศยาน 
 

ส่วนท ี๕ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
   

 



 ๔๑

   ข้อ ๘๓  การป้องกันและระงบัอัคคีภัยในสถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยคลังนาํมันเชือเพลิง และมาตรฐาน NFPA 407 Standard 
for Aircraft Fuel Servicing หรือมาตรฐานอนืทเีทยีบเทา่ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

   

   
   ข้อ ๘๔  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ก ทไีด้รับใบอนุญาตหรือได้รับ

ความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังและแบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมัน

เชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี  

เว้นแต่ 

  (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๒๖ ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อยแปดสบิวัน  

นับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 
  (๒) ข้อ ๕ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๗ 

   (๓) ข้อ ๑๘ (๑๐) ต้องปฏบิัติให้ถูกต้องภายในหนึงปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี

ใช้บังคับ 

 

 

 

 

  (๔) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงครบสิบปีตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ (๓) ต้องดาํเนินการตามระยะเวลา  

ดังต่อไปนี  

       (ก) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ประเภทท ี๑ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงเมอืครบสิบปีนับแต่วันทมีีการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง

ใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงดังกล่าว 

        (ข) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทไีม่เคยทาํการทดสอบและตรวจสอบ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ประเภทท ี๑ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

        (ค) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเฉพาะชนิด

ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง

ใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 



 ๔๒ 

 

  ข้อ ๘๕  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ข ทไีด้รับใบอนุญาตหรือได้รับ

ความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังและแบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมัน

เชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี  

เว้นแต่ 

  (๑) ข้อ ๔ และการจัดให้มีป้ายเตือนซึงข้อ ๓๕ กาํหนดให้ปฏบิัติตามที

กาํหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี

ใช้บังคับ 

   (๒) ข้อ ๕  

  (๓) การแสดงสญัลักษณ์แถบสขีองทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงซึงข้อ ๓๔ 

กาํหนดให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๘ (๑๐) ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงปี 

นับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๔) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงซึงข้อ ๓๔ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ (๑) และ  

(๒) และข้อ ๒๓ 

  (๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงครบสิบปีซึงข้อ ๓๔ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๐ และ 

ข้อ ๒๒ (๓) ต้องดาํเนินการตามระยะเวลา ดังต่อไปนี 
 
        (ก) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็

นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ประเภทท ี๒ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่

นาํมันเชือเพลิงเมือครบสบิปีนับแต่วันทมีีการทดสอบถังนาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบท่อ

นาํมันเชือเพลิงดังกล่าว 

        (ข) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทไีม่เคยทาํการทดสอบและตรวจสอบ 

ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ตามประกาศกรมโยธาธกิาร เรือง

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง ประเภทท ี๒ ลงวันท ี๓๐ มิถุนายน 

พ. ศ. ๒๕๓๘ ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและระบบ

ท่อนาํมันเชือเพลิงภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 
        (ค) สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงทมีีถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเฉพาะชนิด 
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย ให้เริมทาํการทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
ใต้พืนดินและระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 
  (๖) การควบคุมดูแลมิให้มีการกระทาํการใด ๆ ททีาํให้เกิดเปลวไฟหรือ

ประกายไฟซึงข้อ ๓๕ กาํหนดให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๗ 

 



 ๔๓

  ข้อ ๘๖  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ค ทไีด้รับใบรับแจ้งการ

ประกอบกิจการหรือได้รับใบอนุญาต หรือได้รับความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังและ 

แบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมันเชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่ 

  (๑) ข้อ ๔ และการติดตังตู้จ่ายนาํมันเชือเพลิงซึงข้อ ๔๕ กาํหนดให้ 

ปฏบัิตติามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๕๔ (๒) (๓) (๕) และ (๖) ต้องปฏบิัติให้ถูกต้องภายใน 

หนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

   (๒) ข้อ ๕  

  (๓) ข้อ ๔๒ (๑) (ฉ) และ (๑๐) และข้อ ๔๔ (๕) และ (๖) ต้องปฏบิัติ 

ให้ถูกต้องภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๔) การติดตังถังนาํมันเชือเพลิงซึงข้อ ๔๕ กาํหนดให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้

ในข้อ ๕๔ (๑) และ (๔)   

  (๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ถังเกบ็นาํมัน 

เชือเพลิงเหนือพืนดิน และระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงก่อนใช้งานซึงข้อ ๔๗ กาํหนดให้ปฏบิัติ 

ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ (๑) และ (๒) และข้อ ๒๓ 

 
 
 
 
  (๖) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดิน ถังเกบ็นาํมัน

เชือเพลิงเหนือพืนดิน และระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงครบสบิปีซึงข้อ ๔๗ กาํหนดให้ปฏบิัติตามที

กาํหนดไว้ในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ (๓) ต้องดาํเนินการภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี 

ใช้บังคับ 

  (๗) การจัดให้มีป้ายเตือนซึงข้อ ๔๘ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ใน 

ข้อ ๒๖ ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๘) การควบคุมดูแลมิให้มีการกระทาํการใด ๆ ททีาํให้เกิดเปลวไฟหรือ

ประกายไฟซึงข้อ ๔๘ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๗ 

 

  ข้อ ๘๗  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ง ทไีด้รับใบรับแจ้ง 

การประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมันเชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนี 

ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่ 

  (๑) ข้อ ๔ และการจัดให้มีป้ายเตือนซึงข้อ ๕๖ กาํหนดให้ปฏบัิติตามที

กาํหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องปฏบิัติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี 

ใช้บังคับ 

  (๒) ข้อ ๕ ข้อ ๕๔ (๑) และ (๔) และข้อ ๕๗ 

   (๓) ข้อ ๕๔ (๒) (๓) (๕) และ (๖) และข้อ ๕๕ ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายใน



 ๔๔

หนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ  

 

  ข้อ ๘๘  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท จ ทไีด้รับใบรับแจ้ง 

การประกอบกิจการหรือได้รับใบอนุญาต หรือได้รับความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังและ 

แบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมันเชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ  

ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่ 

  (๑) ข้อ ๔ และการจัดให้มีป้ายเตือนซึงข้อ ๗๐ กาํหนดให้ปฏบิัติตามท ี

กาํหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อยแปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี

ใช้บังคับ 

  (๒) ข้อ ๕  

  (๓) การติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

เหนือพืนดิน และการทาํเขือนหรือกาํแพงล้อมรอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินซึง 

ข้อ ๖๕ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๔๒ (๑) (ฉ) และ (๑๐) ต้องปฏบัิติให้ถูกต้อง 

ภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๔) ข้อ ๖๗ (๖) ต้องปฏบิัติให้ถูกต้องภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนี 

ใช้บังคับ  
  (๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงซึงข้อ ๖๙ กาํหนดให้

ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ (๑) และ (๒) และข้อ ๒๓ 

  (๖) การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงและระบบทอ่นาํมัน

เชือเพลิงครบสบิปีซึงข้อ ๖๙ กาํหนดให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ (๓) 

ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในห้าปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๗) การควบคุมดูแลมิให้มีการกระทาํการใด ๆ  ททีาํให้เปลวไฟหรือ

ประกายไฟซึงข้อ ๗๐ กาํหนดให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๗ 

 

  ข้อ ๘๙  สถานีบริการนาํมันเชือเพลิงประเภท ฉ ทไีด้รับใบอนุญาต หรือ 

ได้รับความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมนาํมันเชือเพลิงก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติ 

ตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่ 
  (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๗๒ วรรคสอง ต้องปฏบัิติให้ถูกต้องภายในหนึงร้อย 

แปดสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

  (๒) ข้อ ๕  

   (๓) การทดสอบและการตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงและระบบทอ่นาํมัน

เชือเพลิงครบสบิปีต้องดาํเนินการภายในระยะเวลาทกีาํหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยคลังนาํมัน 
เชือเพลิง 
  (๔) ในกรณีทมีีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลียนแปลงถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง   



 ๔๕

ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง ระบบจ่ายนาํมันเชือเพลิง และอุปกรณ์ ให้สามารถดาํเนินการได้ 

โดยไม่ต้องปฏบัิติตามข้อ ๗๕  

 

 

     ให้ไว้ ณ วันท ี ๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

                 นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล 

                (นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล) 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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