
 
กฎกระทรวง 

สถานทีเ่ก็บรักษากา๊ซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ร้านจ าหน่าย”  หมายความว่า  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต   
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   

“ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม”  หมายความว่า  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   

“กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   

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

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



“สถานีบริการน้ ามัน”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ ามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   

“สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ”  หมายความว่า  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

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

ข้อ ๔ ร้านจ าหน่ายต้องจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
หรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 

ลักษณะของกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามวรรคหนึ่ง    
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๕ ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  ต้องจัดให้มีพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  และ
จัดให้มีและแสดงป้ายรายชื่อพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

หมวด  ๒ 
ที่ตั้ง  ลักษณะ  และแผนผัง 

 
 

ข้อ ๖ ร้านจ าหน่ายต้องตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
มิให้ตั้งร้านจ าหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในอาคารชุด  อาคารสรรพสินค้า  อาคาร 

แสดงสินค้า  หรือสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ข้อ ๗ ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวต้องได้รับความยินยอมจากผู้มี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกัน  และความยินยอม
ดังกล่าวจะต้องมีผลจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการร้านจ าหน่าย  ทั้งนี้  ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด 

การให้แสดงความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศ
ก าหนด 

ข้อ ๘ ร้านจ าหน่ายที่อยู่ในเขตสถานีบริการน้ ามันหรือเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ต้องตั้งอยู่ภายในอาคารบริการหรือบนสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ร้านจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง  ตั้งอยู่บนสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก  สิ่งก่อสร้างดังกล่าว 
ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอบเขตของบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มต้องมีพื้นที่ไม่เกิน  ๑๕  ตารางเมตร   
มีรั้ วโปร่งที่ท าด้วยวัสดุทนไฟล้อมรอบทุกด้าน   แข็งแรงและเปิดออกสู่ภายนอกเพ่ือล าเลียง 
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มได้สะดวก  และรั้วดังกล่าวต้องปิดไว้ตลอดเวลา 

(๒) บริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มด้านที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้  
มีราวเหล็ก  (Guard  Rail)  หรือเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   ๑๐  เซนติเมตร   
ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า   ๖๐  เซนติเมตร  
เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า   ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพ้ืนดิน 
ไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  เพ่ือกันรถชนด้านนั้น 

ข้อ ๙ แผนผังและรูปแบบของร้านจ าหน่าย  ต้องแสดงรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง  ๆ  โดยรอบ  

ภายในระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร   
(๒) แผนผังแสดงต าแหน่งบริ เวณที่ เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋อง 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อุปกรณ์ดับเพลิง  และแผนผังระบบไฟฟ้า 

หมวด  ๓ 
การเกบ็ก๊าซปโิตรเลียมเหลว 

 
 

ข้อ ๑๐ บริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มของร้านจ าหน่าย  ต้องมีที่เก็บโดยเฉพาะ
และมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องอยู่ที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร 
(๒) ผนังและฝ้าเพดานต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ 
(๓) พ้ืนต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตเรียบ  และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุชนิดที่ไม่ท าให้เกิด

ประกายไฟ 
(๔) ต้องจัดให้มีทางเดินเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร 
ข้อ ๑๑ การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบน 
(๒) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ  ประกายไฟ  หรือวัสดุที่ตดิไฟ 

ได้ง่ายไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร  เว้นแต่จะมีผนังที่ท าด้วยวัสดุทนไฟมากั้น 
(๓) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ห่างจากบันไดหรือประตูภายในอาคารที่ใช้เป็นร้านจ าหน่าย  

ไม่น้อยกว่า  ๑.๐๐  เมตร 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



(๔) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเป็นแถวเรียงชิดกันได้ไม่เกินสามแถว   และสูงไม่เกิน  
๒.๐๐  เมตร 

(๕) การตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มต้องมีปริมาณไม่เกิน   ๒,๔๐๐  ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม   
และแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า  ๘๐  เซนติเมตร 

ข้อ ๑๒ ร้านจ าหน่ายต้องมีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร้านจ าหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่เกิน   ๖.๐๐  เมตร  ให้มีปริมาณการเก็บ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ไม่เกิน  ๒,๔๐๐  ลิตรต่อหนึ่งร้านจ าหน่าย 
(๒) ร้านจ าหน่ายที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นเกิน  ๖.๐๐  เมตรขึ้นไป  ให้มีปริมาณการเก็บ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ไม่เกิน  ๑๒,๐๐๐  ลิตรต่อหนึ่งร้านจ าหน่าย 

หมวด  ๔ 
ระบบป้องกันและระงบัอัคคภีัย 

 
 

ข้อ ๑๓ บริเวณอันตราย  ระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าของร้านจ าหน่าย  
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ
กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗   

ข้อ ๑๔ เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์ 
จะประกอบกิจการร้านจ าหน่ายหรือผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือ
รับรองการปฏิบัตติามข้อ  ๑๓  จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ให้ท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๕ ร้านจ าหน่ายต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง   หรือน้ ายาดับเพลิง  หรือ
เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม   
ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  ไว้ที่ประตูทางเข้าออก 
ของบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง  และบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
หุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง  ต่อปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ทุก ๆ  ๑,๒๐๐  ลิตร  เศษของ  ๑,๒๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็น  ๑,๒๐๐  ลิตร 

ข้อ ๑๖ ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่สามารถฉีดน้ าได้ครอบคลุมพ้ืนที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือ
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ลักษณะ  การติดตั้ง  รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีกรมธุรกิจพลังงาน 
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๗ ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว 
ไว้ภายในร้านจ าหน่ายที่บริเวณกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
อย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งเครื่อง  และต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา 

ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๙ ร้านจ าหน่ายที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๐ ร้านจ าหน่าย  ลักษณะที่สอง  ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกันตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๒๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจาก 
ฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗  ให้น าประกาศกระทรวง 
พลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการเก็บรักษา  การขนส่ง  การก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ   
และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ส าหรับการค้าปลีก 
วัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุพัฒนพงษ์  พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  
และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ตั้ง  แผนผัง  รูปแบบ  และลักษณะ
ของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย  ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ
หรือการขนส่ง  วิธีการปฏิบัติงาน  และการจัดให้มีและบ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใด  เพ่ือประโยชน์  
ในการด าเนินกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย  รวมทั้งก าหนดการอ่ืนใด 
อันจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  หรือความเสียหายหรืออันตราย  
ที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  จากการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจ าหน่าย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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