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ตราครุฑ 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2529) 
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่28 

ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 
---------- 

     อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 
2514 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1 ใหยกเลิก 
     (1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 28 ลงวัน
ท่ี 29 
ธันวาคม พ.ศ. 2514 
     (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 
28 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 
     (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 
28 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 
                                  หมวด 1 
                                  บทท่ัวไป 
     ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี ้
     (1) `กาซ' หมายความวา กาซไฮโดรคารบอนเหลว ซ่ึงไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิว
เทน 
ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมกันเปนสวนใหญ 
     (2) `ภาชนะบรรจุกาซ' หมายความวา กระปองกาซ ถังกาซหุงตม ถังกาซรถยนตร ถังกาซเรือ
ยนตร 
ถังเก็บและจายกาซ และถังขนสงกาซ 
     (3) `กระปองกาซ' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซสําหรับใชกับเครื่องขีดไฟ รวมท้ัง
ภาชนะ 
บรรจุยาฆาแมลง นํ้ายาฉีดหอมสี และอื่น ๆ ที่ใชกาซเปนแรงดัน 
     (4) `ถังกาซหุงตม' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซสําหรับใชในการหุงตม การใหแสง
สวาง 
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หรือพลังงานอ่ืน 
     (5) `ถังกาซรถยนตร' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซสําหรับใชกับรถยนตรตามกฎหมาย
วา 
ดวยรถยนตร หรือใชกับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก แลวแตกรณี 
     (6) `ถังกาซเรือยนตร' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซสําหรับใชกับเรือยนตรตาม
กฎหมาย 
วาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 
     (7) `ถังเก็บและจายกาซ' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซที่ติดตั้งไวในที่เก็บน้ํามันเชื้อ
เพลิง 
ตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่บรรจุกาซ หรือสถานที่เก็บกาซ 
     (8) `ถังขนสงกาซ' หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซที่ติดตั้งไวบนยานพาหนะขนสงกาซ
ทางบก 
     (9) `สถานที่บรรจุกาซ' หมายความถึง 
          (ก) สถานีบรรจุกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีอาคารที่ใชบรรจุกาซ รวมทั้งบริเวณของสถานที่ 
ดังกลาว 
          (ข) ลานบรรจุกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซ รวมทั้งบริเวณของสถาน
ท่ี 
ดังกลาว 
          (ค) สถานีบริการ ซึ่งไดแกสถานที่ที่จัดไวสําหรับใชบรรจุกาซแกยานพาหนะโดยเฉพาะ 
รวม 
ท้ังบริเวณของสถานท่ีดังกลาว ไมวาจะจําหนายขายดวยหรือไม 
     (10) `สถานที่เก็บกาซ' หมายความถึง 
          (ก) รานจําหนายกาซ ซึ่งไดแกสถานที่เก็บและจําหนายกาซที่บรรจุอยูในกระปองกาซและ 
หรือถังกาซหุงตม และมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมด ต้ังแต 500 ลิตรขึ้นไป 
          (ข) สถานที่ใชกาซ ซึ่งไดแกสถานที่เก็บและใชกาซจากถังเก็บและจายกาซ และหรือจาก
ถัง 
กาซหุงตมหลายถังซ่ึงมีไวเพ่ือการใชเอง และมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตร รวมท้ัง
บริเวณ 
ของสถานท่ีดังกลาว 
          (ค) สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ซ่ึงไดแกสถานท่ีเก็บและใชกาซจากถังกาซหุงตมถัง 
เดียวหรือหลายถัง และมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 250 ลิตร และหรือจากถังเก็บและจาย
กาซ ท้ังน้ี 
เพื่อใชปรุงและจําหนายอาหารใหแกลูกคา รวมท้ังบริเวณของสถานท่ีดังกลาว 
          (ง) โรงเก็บกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่ใชเก็บกาซที่บรรจุในกระปองกาซและหรือถังกาซหุงตม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ซ่ึงมีปริมาณกาซรวมกันท้ังหมดเกิน 500 ลิตร และมิใชเปนรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ หรอื
สถานท่ี 
จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
     (11) `อาคารบริการ' หมายความวา อาคารภายในเขตสถานีบริการ ซึ่งใชเปนสํานักงาน หรอื 
ใชจําหนายผลิตภัณฑหรืออุปกรณสําหรับยานพาหนะ หรือสําหรับลางอัดฉีดยานพาหนะ รวมท้ัง
หองน้าํหองสวม 
ดวย 
     (12) `เขตสถานีบริการ' หมายความวา เขตที่แสดงถึงบริเวณของสถานีบริการ 
     (13) `บริเวณอันตราย' หมายความวา ระยะหางรอบ ๆ ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุกาซใน
สถาน 
ที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ และระยะหางรอบ ๆ อาคาร บริเวณ และอุปกรณตาง ๆ ท่ีใช
บรรจุกาซ 
หรือใชกาซในสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ 
     (14) `โรงเรียน' หมายความวา สถานที่ที่ใหการศึกษาซึ่งมีนักเรียนหรือนักศึกษาเกินกวา 50 
คน 
ขึ้นไป 
     (15) `สถานพยาบาล' หมายความวา สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมี
เตียงรับ 
ผูปวยไวคางคืนต้ังแต 10 เตียงข้ึนไป 
     (16) `สนามกีฬา' หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเลนกีฬา เชน ฟุตบอล รักบี้ บาสเก็ตบอล 
มวย หรือกรีฑา และมีอัฒจันทรที่กอสรางอยางถาวรสําหรับผูเขาชม 
     (17) `เมกาปาสกาลมาตร' หมายความวา หนวยวัดความดันตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     (18) `กําแพงกันไฟ' หมายความวา กําแพงทึบท่ีสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ และไมมีชอง
ใหไฟ 
ผานได 
     (19) `ลําน้ํา' หมายความวา แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง หวย อางเก็บน้ํา ทะเลสาบหรือทะเล 
                                  หมวด 2 
                         การขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
                     การตออายุใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาต 
     ขอ 3 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการบรรจุกาซลงในภาชนะบรรจุกาซซึ่งมีความจุเกิน 0.05 
ลิตร 
หรือประสงคจะประกอบกิจการบรรจุกาซจากถังขนสงกาซลงในถังเก็บและจายกาซ ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกอบกิจการบรรจุกาซตามแบบ ป.ล. 1 ทายกฎกระทรวงนี ้
     ในคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ใหระบุดวยวาจะบรรจุกาซจากภาชนะบรรจุ
กาซชนิด 
ใดลงในภาชนะบรรจุกาซชนิดใด ณ สถานที่บรรจุกาซประเภทใด หรือเปนการบรรจุกาซจากถังขน
สงกาซ 
ลงในถังเก็บและจายกาซ 
     คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามวรรคหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอ
อธิบดี 
กรมโยธาธิการ ในจังหวัดอื่นใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดอันจะเปนที่ตั้งของ 
สถานที่บรรจุกาซนั้น หรือตอผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่ยานพาหนะขนสงกาซทางบก 
นั้นจดทะเบียนอยู 
          เมื่อผูซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการมอบหมายหรือผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบการบรรจุกาซ และไดตรวจสอบความถูกตองของคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุกาซตามที ่
ระบุไวในแบบ ป.ล. 1 แลว ใหรวบรวมคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซและเอกสาร
หลักฐาน 
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ สงตอไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการ 
     ขอ 4 ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการมอบหมายตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามขอ 
กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ถาพิจารณาเห็นสมควร
อนุญาต ให 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามแบบ ป.ล. 2 ทายกฎกระทรวงนี ้
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ใหแยกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตาม
ประเภท 
สถานที่บรรจุกาซ และใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซแตละฉบับ ใหใชไดเฉพาะสถานที่บรรจุ
กาซท่ี 
ระบุไวในใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ถาเปนใบอนุญาตใหประกอบกิจการบรรจุกาซจาก
ถังขนกาซ 
ลงในถังเก็บและจายกาซ ไมตองระบุสถานที่บรรจุกาซ 
     หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ และ
การออก 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
     ขอ 5 ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
     ขอ 6 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซรายใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บรรจุกาซ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซภายในหกสิบวันกอนวันที่ใบ
อนุญาตประกอบ 
กิจการบรรจุกาซเดิมสิ้นอายุ ตามแบบ ป.ล. 3 ทายกฎกระทรวงนี ้และเม่ือไดย่ืนคําขอตออายุใบ
อนุญาต 
ประกอบกิจการบรรจุกาซแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต 
     การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาต
ประกอบ 
กิจการบรรจุกาซนั้น หรือจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามแบบใบอนุญาตประกอบ
กิจการ 
บรรจุกาซเดิมใหใหมก็ได 
     ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซที่ตออายุใหใชไดครั้งละหนึ่งปนับตอจากวันที่ใบอนุญาต
ประกอบ 
กิจการบรรจุกาซเดิมสิ้นอายุ 
     ขอ 7 ถาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซหรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ
สูญหาย 
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซยื่นคําขอรับใบแทนใบ
อนุญาต 
ประกอบกิจการบรรจุกาซตออธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ภายในสิบ
หาวันนับแตวัน 
ที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาวตามแบบ ป.ล. 4 ทายกฎกระทรวงนี ้
     ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซใหใชแบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
และเขียน 
หรือประทับความวา `ใบแทน' ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของแบบใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
กาซ 
     ขอ 8 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
หรอืใบ 
แทนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่บรรจุกาซที่ระบุไว
ในใบอนุญาต 
ประกอบกิจการบรรจุกาซ 
     ขอ 9 ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ หรือใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจ ุ
กาซตามกฎกระทรวงนี้ ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 
     ขอ 10 ถาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซประสงคจะโอนกิจการบรรจุกาซใหผูอื่น 
ใหผูขอ 
รับโอนกิจการบรรจุกาซยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามแบบ ป.ล. 1/1 ทาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวงนี้ และใหนําความในขอ 3 และขอ 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     ขอ 11 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตายและทายาทหรือผูจัดการมรดก
ของผูรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซดังกลาวประสงคจะดําเนินกิจการนั้นตอไป ใหดําเนินการตาม
ขอ 10 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตายและเมื่อไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการบรรจุกาซแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต 
                                  หมวด 3 
                           ลักษณะและระยะปลอดภัยของ 
                               สถานที่บรรจุกาซ 
     ขอ 12 สถานีบรรจุกาซตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังน้ี 
     (1) อาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซตองเปนอาคารชั้นเดียว มีความสูงวัดจากพื้นถึง
เพดาน 
ตรงยอดฝาหรือผนัง หรือยอดเสาท่ีตํ่าท่ีสุดไมนอยกวา 3.50 เมตร และตองอยูหางจากอาคารอื่น
หรอื 
แนวเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา 20.00 เมตร หลังคาของอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุ
กาซตอง 
ทําดวยวัสดุทนไฟ หากอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซมีฝาหรือผนัง ฝาหรือผนังตองทํา
ดวยวัสดุ 
ทนไฟ และมีชองระบายอากาศทุกฝาหรือผนังทั้งในระดับชิดหลังคาและระดับชิดพื้นอาคาร ชอง
ระบายอากาศ 
ของฝาหรือผนังแตละดานตองมีเนื้อที่ไมนอยกวารอยละสามสิบของพื้นอาคาร ชองระบายอากาศ
ท่ีอยูใน 
ระดับชิดพื้นอาคารตองอยูติดพื้นและมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
     (2) อาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซตองมีรั้วโปรงทําดวยวัสดุทนไฟสูงไมนอยกวา 
1.80 
เมตร หางจากขอบอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซและกองภาชนะบรรจุกาซไมนอยกวา 
7.50 
เมตรอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซและรั้วตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง ทางเขา
ออกดัง 
กลาวตองมีประตูโปรงท่ีเปดออกดานนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปดออกจากภายในไดโดยไม
ตองไขกุญแจ 
และปดประตูตลอดเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงาน 
     ถาไมอาจจัดใหอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซอยูหางจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดินของ 
ผูอื่นถึง 20.00 เมตรได ตองสรางกําแพงกันไฟดานนั้นสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร โดยไมตองมีรัว้
โปรง 
ดานนั้นก็ได 
     (3) พื้นของอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซตองแข็งแรงเรียบ และผิวพื้นตองเปน
วัสดุชนิด 
ที่ทําใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง 
ฯลฯ 
ระดับพื้นของอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซตองไมต่ํากวาระดับพื้นภายนอก ถาทําเปน
พื้นลอย 
ใตพื้นตองเปดโลงทุกดานเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก ระดับพื้นลอยตองสูงกวาระดับพื้นภาย
นอก และ 
หามเก็บส่ิงใด ๆ ไวใตพื้นนั้น 
     (4) พื้นของอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซตองไมมีรองบอ หรือที่ต่ําซึ่งจะเปนที่
สะสมกาซ 
ได ถาจําเปนตองมีรองหรือบออยูภายในอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซ เพื่อการขนสง 
หรือเปน 
สวนของอุปกรณใด ๆ ตองทําทอหรือรางระบายกาซออกสูภายนอกอยางเพียงพอ ทอหรือราง
ระบายกาซ 
ตองแยกจากทอหรือทางระบายน้ํา 
     (5) ตองจัดใหมีที่วางรอบอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซมีความกวางไมนอยกวา 
7.50 
เมตร บริเวณที่วางนี้ตองปรับพื้นใหเรียบและสามารถรับน้ําหนักรถตั้งแต 20 ตันขึ้นไปได หาม
เก็บหรือวาง 
วัสดุส่ิงของอ่ืนในบริเวณท่ีวางดังกลาว 
     (6) การเก็บภาชนะบรรจุกาซเพื่อรอการบรรจ ุขนสง หรือซอมตองเก็บไว ณ ท่ีท่ีจัดไวเฉพาะ
ใน 
อาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซ 
     (7) ทอหรือทางระบายน้ําในอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซ ถาวางทะลุผานทอหรือ
ทาง 
ระบายน้ําอื่นภายในสถานีบรรจุกาซ ตองอุดหรือยาใหแนนจนน้ําไมรั่วไหลไปยังทอหรือทางระบาย
น้ําอื่น 
และตองมีระบบกักกาซหรือน้ํามันกอนที่จะปลอยลงทอหรือทางระบายน้ําภายนอกสถานีบรรจุกาซ 
     (8) ตองจัดใหมีบริเวณสําหรับจอดยานพาหนะที่ใชขนสงภาชนะบรรจุกาซ และบริเวณดัง
กลาวตอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อยูหางจากหัวจายกาซในอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซไมนอยกวา 15.00 เมตร 
     ขอ 13 ลานบรรจุกาซตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังน้ี 
     (1) พื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซตองอยูหางจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดิน
ของผูอ่ืน 
ไมนอยกวา 20.00 เมตร 
     (2) พื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซตองมีรั้วโปรงทําดวยวัสดุทนไฟสูงไมนอยกวา 
1.80 
เมตร หางจากพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซและกองภาชนะบรรจุกาซไมนอยกวา 
7.50 
เมตร และท่ีร้ัวตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง ทางเขาออกดังกลาวตองมีประตูโปรงที่เปด
ออกดาน 
นอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปดออกจากภายในไดโดยไมตองไขกุญแจ และปดประตูตลอดเวลาที่
ไมมีการ 
ปฏิบัติงาน 
     ถาไมอาจจัดใหพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซอยูหางจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่
ดิน 
ของผูอื่นถึง 20.00 เมตรได ตองสรางกําแพงกันไฟดานนั้นสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร และหาง
จากพื้น 
ที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซไมนอยกวา 10.00 เมตร โดยไมตองมีรั้วโปรงดานนั้นก็ได 
     (3) ระดับพื้นของพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซตองไมต่ํากวาระดับพื้นภายนอก 
พื้นของ 
พื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซตองแข็งแรง เรียบ และผิวพ้ืนตองเปนวัสดุท่ีทําใหเกิด
ประกาย 
ไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ 
     (4) พื้นของพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซตองไมมี รอง บอ หรือที่ต่ําซึ่งจะเปนที่
สะสม 
กาซได ถาจําเปนตองมีรองหรือบออยูภายในพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ เพื่อการ
ขนสงหรือ 
เปนสวนของอุปกรณใด ๆ ตองทําทอหรือรางระบายกาซออกสูภายนอกอยางเพียงพอ ทอหรือราง
ระบาย 
กาซตองแยกจากทอหรือทางระบายน้ํา 
     (5) ตองจัดใหมีที่วางรอบพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ มีความกวางไมนอยกวา 
7.50 เมตร บริเวณที่วางนี้ตองปรับพื้นใหเรียบและสามารถรับน้ําหนักรถตั้งแต 20 ตันขึ้นไปได 
หามเก็บ 
หรือวางวัสดุส่ิงของอ่ืนในบริเวณท่ีวางดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     (6) การเก็บภาชนะบรรจุกาซเพื่อรอการบรรจ ุขนสงหรือซอมตองเก็บไว ณ ท่ีท่ีจัดไวเฉพาะ
ในพื้น 
ที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ 
     (7) ทอหรือทางระบายน้ําในพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ ถาวางทะลุผานทอ
หรือทาง 
ระบายน้ําอื่นภายในลานบรรจุกาซตองอุดหรือยาใหแนนจนน้ําไมรั่วไหลไปยังทอหรือทางระบายน้ํา
อื่น และ 
ตองมีระบบกักกาซหรือน้ํามันกอนที่จะปลอยลงทอหรือทางระบายน้ําภายนอกลานบรรจุกาซ 
     (8) ตองจัดใหมีบริเวณสําหรับจอดยานพาหนะที่ใชขนสงภาชนะบรรจุกาซ และบริเวณดัง
กลาวตอง 
อยูหางจากหัวจายกาซในพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซไมนอยกวา 15.00 เมตร 
     ขอ 14 ในกรณีที่สถานีบรรจุกาซและลานบรรจุกาซอยูในสถานที่เดียวกัน สถานีบรรจุกาซและ
ลาน 
บรรจุกาซดังกลาวตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามขอ 12 และขอ 13 เวนแตพื้นที่สําหรับใช
บรรจุกาซ 
ของลานบรรจุกาซใหอยูติดกับอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซได 
     ขอ 15 สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางบกตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดัง
นี ้
     (1) เขตสถานีบริการแหงหนึ่งตองหางจากเขตสถานีบริการแหงอื่น ๆ ในรัศมีไมนอยกวา 
50.00 
เมตร และหางจากเขตสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร หรือสนามกีฬา ไมนอย
กวา 
200.00 เมตร เวนแตสถานทูต โรงเรียน สถานพยาบาล โรงภาพยนตร หรือสนามกีฬาจะมีขึ้น
ภายหลัง 
ที่ผูประสงคจะประกอบกิจการบรรจุกาซไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามขอ 
3 แลว 
     ในกรณีที่เปนสถานีบริการเพื่อการจําหนายขาย แนวเขตของสถานีบริการตองอยูติดถนน
สาธารณะ 
หรือทางหลวง ซ่ึงมีความกวางไมนอยกวา 12.00 เมตร 
     (2) สถานีบริการตองมีทางเขาและทางออกแยกตางหากจากกันแตละทางตองมีความกวางไม
นอย 
กวา 4.00 เมตร 
     (3) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกของสถานีบริการตองไมอยูตรงโคงของถนนสาธารณะ
หรอื 
ทางหลวงตามลักษณะและหลักเกณฑท่ีกรมโยธาธิการกําหนด และตองหางจากจุดเร่ิมโคงของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถนนสาธารณะ 
หรือทางหลวงดังกลาว หรือจุดเร่ิมโคงของทางแยกซ่ึงอยูฝงเดียวกันไมนอยกวา 15.00 เมตร ทาง
แยก 
นั้นใหหมายถึงถนนสาธารณะ หรือทางหลวงท่ีมีความกวางต้ังแต 8.00 เมตรขึ้นไป และมีความ
ยาวจาก 
ปากทางแยกต้ังแต 200.00 เมตรขึ้นไป 
     (4) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกของสถานีบริการตองหางจากจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด
ของ 
เชิงลาดสะพานท่ีไมใชสะพานทอ ซ่ึงอยูในเสนทางเดียวกันไมนอยกวา 50.00 เมตร 
     (5) สถานีบริการตองมีกําแพงกันไฟสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร โดยรอบ ยกเวนดานที่ใชเปน
ทาง 
เขาและทางออกของสถานีบริการกําแพงกันไฟตองมีระยะหางจากตูจายกาซไมนอยกวา 6.00 
เมตร และ 
จากผนังถังเก็บและจายกาซตามตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี ้และจากขอบอาคาร 
บริการไมนอยกวา 5.00 เมตร ถากําแพงกันไฟดานใดหางจากผนังถังเก็บและจายกาซเกิน 20.00 
เมตร 
จะทําประตูเหล็กทึบชนิดบานเลื่อนเพื่อใชเปนทางเขาออกสถานที่ของเจาของที่ดินเดียวกันก็ได 
แตประตู 
ดังกลาวตองกวางไมเกิน 3.00 เมตร และตองปดประตูตลอดเวลา จะเปดไดเมื่อมีการเขาออก 
     (6) ตองไมมีอาคารอื่นใดภายในเขตสถานีบริการนอกจากอาคารบริการและหองน้ําหองสวม 
อาคารบริการตองเปนอาคารชั้นเดียว สรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ และไมมีช้ันลอย ขอบอาคาร
บริการตอง 
หางจากกําแพงกันไฟหรือแนวเขตของสถานีบริการไมนอยกวา 5.00 เมตร หองนํ้าหองสวมน้ันจะ
สรางข้ึน 
นอกอาคารบริการก็ได แตตองมีระยะหางจากรั้วโปรงลอมรอบถังเก็บและจายกาซ และอาคาร
บริการไม 
นอยกวา 5.00 เมตร แตถาหองน้ําหองสวมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวอาคารตอเนื่องกับอาคาร
บริการใหถือ 
วาหองน้ําหองสวมนั้นเปนอาคารเดียวกันกับอาคารบริการ 
     ในกรณีที่มีสะพานลางรถหรือที่ยกรถยนตรอยูในสถานีบริการ ไมวาจะอยูในหรือนอกอาคาร
บริการ 
ขอบสะพานลางรถหรือที่ยกรถยนตนั้นตองหางจากกําแพงกันไฟหรือแนวเขตของสถานีบริการไม
นอยกวา 
5.00 เมตร แตถาระยะหางนอยกวา 10.00 เมตร กําแพงกันไฟดานท่ีติดกับสะพานลางรถหรือท่ี
ยกรถยนตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นับจากศูนยกลางของสะพานลางรถหรือที่ยกรถยนตรออกไปขางละไมนอยกวา 10.00 เมตร ตอง
สูง 
ไมนอยกวา 3.00 เมตร 
     (7) ถาสถานีบริการทีการเก็บหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การเก็บ 
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงดวย 
     ขอ 16 สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางน้ํา ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดัง
นี ้
     (1) ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามขอ 15 (1) วรรคหนึ่ง (5) (6) วรรคหนึ่ง และ 
(7) 
     (2) ถาจะตองบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซของสถานีบริการโดยยานพาหนะขนสงกาซ
ทางบก 
จะเวนชองวางระหวางกําแพงกันไฟกวางไมเกิน 5.00 เมตร เพื่อใชเปนทางเขาออกของยาน
พาหนะขน 
สงกาซทางบกก็ได แตตองทําประตูเหล็กทึบชนิดบานเลื่อนปดทางเขาออกและตองปดประตูตลอด
เวลา จะ 
เปดไดเมื่อจะใหยานพาหนะขนสงกาซทางบกเขาออก 
     (3) ตองทําเขื่อนปองกันตลิ่งพังสําหรับดานที่ติดกับลําน้ํา 
     (4) การกอสรางหรือติดตั้งสะพานเทียบเรือ ทาเทียบเรอื ระบบทอกาซ ตูจายกาซ หรือส่ิงกอ
สรางอื่น 
ลวงล้ําเขาไปในลําน้ํา ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย และกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ และใหถือวาสะพานเทียบเรือ ทาเทียบเรอื ระบบทอกาซ ตูจายกาซ หรือส่ิงกอสรางอ่ืน
นั้น 
เปนสวนหนึ่งของสถานีบริการนั้นดวย 
     สะพานเทียบเรือหรือทาเทียบเรือที่ใชสําหรับติดตั้งระบบทอกาซ หรือตูจายกาซ หรือใชเทียบ
เรือ 
ตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ มีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ ไมทรุดตัว และไมขยับตัวอันจะ
เปนเหตุให 
ระบบทอกาซเสียหายหรือรั่ว 
     ขอ 17 สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา ตองมีลักษณะและ
ระยะ 
ปลอดภัยตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 และขอ 16 
     ขอ 18 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองควบคุมดูแลใหสถานีบรรจุกาซ ลาน
บรรจุกาซ 
หรือสถานีบริการ ที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กําหนดใน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวดนี้ 
                                  หมวด 4 
                     ลักษณะและระยะปลอดภัยของสถานที่เก็บกาซ 
     ขอ 19 สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมของรานจําหนายกาซตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย
ดังน้ี 
     (1) สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมจะตองอยูที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร 
     (2) สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูหางจากแหลงท่ีมีความรอนสูงจากท่ีมีเปลวไฟหรือ 
ประกายไฟ หรือจากวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟหรือไหไหมไดงาย ไมนอยกวา 3.00 เมตร ถาระยะหางไม
ถึงท่ีกําหนด 
จะตองสรางกําแพงกันไฟกั้นระหวางสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมกับบริเวณดังกลาว 
     (3) ฝาและผนังของสถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมตองใชวัสดุทนไฟ เพดานถาไมทําดวย
คอนกรีต 
ตองมีฝาเพดาน ฝาและคราวตองใชวัสดุทนไฟ 
     (4) พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองเปนพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้นตองเปน
วัสดุชนิดท่ีทํา 
ใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ 
     (5) ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมและสวนอื่น ๆ ของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
อื่นภาย 
ในอาคารที่ใชเปนรานจําหนายกาซ ตองสูงกวาระดับพื้นภายนอกอาคาร ในกรณีที่มีการยกระดับ
ทางเทา 
หนาอาคารที่ใชเปนรานจําหนายกาซตองดําเนินการปรับระดับพื้นภายในอาคารใหสูงกวาระดับ
ทางเทาหนา 
อาคารภายในสามเดือนนับแตวันที่ยกระดับทางเทาดังกลาวเสร็จ 
     ขอ 20 สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมของสถานท่ีใชกาซ ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย 
ดังน้ี 
     (1) สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร 
     (2) สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูหางจากแหลงท่ีมีความรอนสูงจากท่ีมีเปลวไฟหรือ 
ประกายไฟ หรือจากวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟหรือไฟไหมไดงาย ไมนอยกวา 3.00 เมตร 
     (3) พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองเปนพื้นคอนกรีตเรียบ และผิวพื้นตองเปน
วัสดุชนิดท่ี 
ทําใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ 
     ขอ 21 สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมของสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซตองมีลักษณะและ
ระยะ 
ปลอดภัย ดังน้ี 
     (1) มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามขอ 19 (1) และ (4) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     (2) สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูหางจากแหลงท่ีมีอุณหภูมิเกิน 52 องศาเซลเซียส 
จาก 
ที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟ หรือจากวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟ หรือไฟไหมไดงายไมนอยกวา 2.00 เมตร 
     ขอ 22 โรงเก็บกาซตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังน้ี 
     (1) โรงเก็บกาซตองเปนอาคารชั้นเดียว สรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ และอยูหางจากอาคาร
อื่น 
หรือแนวเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา 20.00 เมตร 
     (2) มีร้ัวโปรงทําดวยวัสดุทนไฟสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร หางจากขอบโรงเก็บกาซไมนอย
กวา 
5.00 เมตร โรงเก็บกาซและร้ัวตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง ทางเขาออกดังกลาวตองมี
ประตู 
โปรงท่ีเปดออกดานนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปดออกจากภายในไดโดยไมตองไขกุญแจ และ
ปดประตู 
ตลอดเวลาท่ีไมมีการปฏิบัติงาน 
     ถาไมอาจจัดใหโรงเก็บกาซอยูหางจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของผูอื่นถึง 20.00 เมตรได 
ตองสรางกําแพงกันไฟดานนั้นสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร และอยูหางจากขอบโรงเก็บกาซไมนอย
กวา 
5.00 เมตร โดยไมตองมีรั้วโปรงดานนั้นก็ได 
     (3) สถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมของโรงเก็บกาซ ตองอยูที่ชั้นระดับพื้นดินและตองอยูหาง
จาก 
แหลงท่ีมีความรองสูงจากท่ีมีเปลวไฟ หรอืประกายไฟ หรือจากวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟหรือไฟไหมได
งาย ไม 
นอยกวา 3.00 เมตร 
     (4) พื้นของโรงเก็บกาซตองแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นตองเปนวัสดุชนิดที่ทําใหเกิดประกาย
ไฟ 
จากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ ระดับพื้นของโรงเก็บ
กาซตอง 
ไมต่ํากวาระดับพื้นภายนอก ถาทําเปนพื้นลอย ใตพื้นตองเปดโลงทุกดานเพื่อใหอากาศถายเท 
ไดสะดวกระดับพื้นลอยตองสูงกวาระดับพื้นภายนอก และหามเก็บส่ิงของใด ๆ ไวใตพื้นนั้น 
     (5) พื้นของโรงเก็บกาซตองไมมีรอง  บอ หรือท่ีตํ่าซ่ึงจะเปนท่ีสะสมกาซได ถาจําเปน 
ตองมีรองบออยูในโรงเก็บกาซตองทําทอหรือรางระบายกาซออกสูภายนอกอยางเพียงพอ ทอ 
หรือรางระบายกาซตองแยกจากทอหรือทางระบายน้ํา 
     (6) การเก็บภาชนะบรรจุกาซเพื่อรอการบรรจ ุขนสง หรอืซอม ตองเก็บไว ณ ท่ีท่ีจัดไวเฉพาะ
ใน 
โรงเก็บกาซ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 23 เจาของและผูครอบครองรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ สถานที่จําหนายอาหารที่ใช
กาซ 
หรือโรงเก็บกาซ ตองควบคุมดูแลใหรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ สถานที่จําหนายอาหารที่ใช
กาซ หรอื 
โรงเก็บกาซที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครองมีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในหมวด
นี ้
                                  หมวด 5 
                      การวางระบบทอกาซและการติดตั้งอุปกรณ 
     ขอ 24 การวางระบบทอกาซในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซตองปฏิบัติดังนี้ 
     (1) ตองใชทอเหล็กกลาชนิดท่ีใชกับกาซโดยเฉพาะและไมมีตะเข็บ แตถาเปนทอที่มีเฉพาะไอ
กาซ 
ผาน และมีความดันของไอกาซไมเกิน 0.48 เมกาปาสกาลมาตร หรือเปนทอที่วางไวภายในอาคาร
ท่ีใช 
บรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซที่มีเฉพาะไอกาซผาน และมีความดันของไอกาซไมเกิน 0.14 
เมกาปาสกาลมาตร จะเปนชนิดที่มีตะเข็บก็ได 
     (2) ใหใชทอออนในระบบทอกาซไดเฉพาะชวงที่จําเปนตองใหระบบทอกาซมีการขยับตัวได 
และทอ 
ออนตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (3) การตอทอตองกระทําโดยวิธีเชื่อม หรือวิธีอื่นตามที่กรมโยธาธิการกําหนด การตอทอตอง
ตอ 
ใหมีรอยตอชนิดท่ีขยับตัวไดอยูดวยและตองจัดใหมีส่ือไฟฟาท่ีรอยตอดังกลาวเพ่ือให 
กระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด ขอตอที่ใชตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (4) การวางทอจะวางไวเหนือพื้นดินหรือฝงไวใตพื้นดินก็ได แตตองปฏิบัติดังน้ี 
         (ก) ทอท่ีวางไวเหนือพ้ืนดินตองทาสีรองพ้ืนกันสนิมไมนอยกวาสองคร้ัง แลวทาทับหนา
ดวยสีลด 
ความรอนไมนอยกวาสองครั้ง และตองมีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือสิ่งอื่นมากระทบ 
         (ข) ทอที่ฝงไวใตพื้นดินตองทาทับดวยวัสดุปองกันการผุกรอน เชน ฟล้ินทโคทหรือยาง 
แอสฟลทหรือวัสดุอ่ืนท่ีใชแทนกันไดไมนอยกวาสองคร้ัง และทอตองอยูต่ํากวาผิวดินไมนอยกวา 
70 เซนติเมตร 
และตองจัดใหมีเคร่ืองหมายถาวรไวเหนือพ้ืนดินแสดงตําแหนงและแนวของทอใหเห็นไดชัดเจน 
     (5) ทอที่วางทะลุผานกําแพงคอนกรีตหรือกําแพงอิฐตองวางในปลอกที่ฝงไวในกําแพงนั้น 
และสามารถ 
เอาทอเขาออกไดโดยสะดวก 
     (6) ทอทุกทอที่ตอจากถังเก็บและจายกาซเพื่อจายไปยังอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุ
กาซ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ ตองติดตั้งลิ้นปดเปดชนิดปดเปดไดเร็วไวภาย
นอกอาคาร 
ที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซ หรือนอกบริเวณพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซของลานบรรจุกาซ 
     (7) ทอสวนที่กาซไหลผานและที่อยูระหวางลิ้นปดเปดสองตัวตองติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบ
ระบาย 
ไว ในกรณีที่ตองติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายกับทอที่วางไวภายในอาคารที่ใชบรรจุกาซของ
สถานี 
บรรจุกาซ ตองทําทอหรือรางระบายกาซออกสูภายนอกเพื่อมิใหกาซเขาไปภายในอาคารดังกลาว 
     (8) ตองติดต้ังล้ินควบคุมการไหลท่ีทอจายกาซตามขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดทอ 
     (9) เพื่อปองกันมิใหความดันในทอจายกาซไปยังหัวจายกาซเกินความดันสูงสุดที่ไดออกแบบ
ไว ให 
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
          (ก) ตอทอแยกจากทอจายกาซไปยังถังเก็บและจายกาซและมีลิ้นปดเปดอัตโนมัติ หรือตอ
ทอ 
แยกจากทอจายกาซกลับไปยังทอที่ตอมาจากถังเก็บและจายกาซกอนถึงเครื่องสูบกาซและมีลิ้นปด 
เปดอัตโนมัติหรือ 
          (ข) ใชวิธีอื่นที่สามารถปองกันมิใหความดันในทอจายกาซไปยังหัวจายกาซเกินความดัน
สูงสุด 
ที่ไดออกแบบไว ท้ังน้ี ตามที่กรมโยธาธิการเห็นชอบ 
     (10) ตองใชระบบหัวจายกาซชนิดที่เมื่อถอดออกจากลิ้นของกระปองกาซหรือถังกาซหุงตม
แลวมีกาซ 
คางและร่ัวท่ีหัวจายกาซนอยท่ีสุด 
     (11) ตองใชเครื่องสูบกาซชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ และเปนชนิดท่ีมีหรือสามารถประกอบ
กล 
อุปกรณควบคุมความดันในทอจายกาซไมใหเกินความดันสูงสุดที่ไดออกแบบไว 
     (12) การติดตั้งเครื่องสูบกาซสําหรับสูบกาซจากถังเก็บและจายกาซไปยังตูจายกาซหรือหัว
จายกาซ 
ตองไมติดต้ังใตถังเก็บและจายกาซและตองใชเคร่ืองสูบกาซชนิดท่ีใชกับกาซโดยเฉพาะ และตอง
เปนชนิด 
ท่ีมีกลอุปกรณควบคุมความดันในทอจายกาซไมใหเกินความดันสูงสุดท่ีไดออกแบบไว หรอื
สามารถนําเอา 
อุปกรณควบคุมความดันเขาไปประกอบได 
     (13) ล้ินปดเปดทุกตัวตองติดต้ังอยู ณ ตําแหนงที่สามารถเขาไปปดเปดไดสะดวก 
     (14) เมื่อติดตั้งระบบทอกาซเสร็จแลวและกอนเริ่มบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซ ตอง
ทดสอบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระบบทอกาซท้ังหมดดวยความดันไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของความดันใชงาน โดยรักษาความดัน
ท่ีใชทดสอบ 
ใหคงที่ไวไมนอยกวาสามสิบนาทีจนเปนที่แนนอนวาระบบทอกาซไมรั่วจึงจะทําการบรรจุกาซได 
     ขอ 25 การวางระบบทอกาซในสถานีบริการท่ีบรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางบกหรือสถานี
บริการที่ 
บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางน้ํา หรือสถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทั้งทางบกและ
ทางนํ้า ให 
ปฏิบัติตามขอ 24 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) 
     ขอ 26 ตูจายกาซตองประกอบดวยอุปกรณอยางนอย ดังน้ี 
     (1) เครื่องแยกสวนที่เปนไอออกจากกาซกอนผานมาตรวัดปริมาณกาซ 
     (2) มาตรวัดปริมาณกาซ 
     (3) ล้ินปองกันไอกาซไหลผาน 
     (4) หัวจายกาซและสายหัวจายกาซ 
     (5) ล้ินควบคุมการไหล 
     (6) มาตรแสดงจํานวนเงินตามปริมาณของกาซท่ีจาย ยกเวนตูจายกาซที่ใชในสถานีบริการที่มิ
ได 
จําหนายขาย 
     ขอ 27 หัวจายกาซตองมีลักษณะ ดังน้ี 
     (1) ตองเปนหัวจายกาซที่เมื่อตอเขากับลิ้นบรรจุกาซของถังกาซ รถยนตร หรือถังกาซเรือ
ยนตร 
ตองแนนสนิทไมรั่ว และไมตองใชมือจับตลอดเวลาบรรจุ 
     (2) ตองเปนหัวจายกาซที่ปดการจายไดทันท ีเมื่อถอดออกจากลิ้นบรรจุกาซของถังกาซรถ
ยนตรหรือ 
ถังกาซเรือยนตร 
     (3) ตองเปนหัวจายกาซที่ปองกันการไหลของกาซไดเมื่อหัวจายกาซตอเขากับลิ้นบรรจุกาซ
ของถัง 
กาซรถยนตรหรือถังกาซเรือยนตรไมสนิท 
     (4) ตองเปนหัวจายกาซท่ีปองกันไมใหกาซไหลกลับเขาถังเก็บและจายกาซไดหลังจากท่ีได
จายผาน 
มาตรวัดปริมาณกาซแลว 
     ขอ 28 สายหัวจายกาซตองมีลักษณะดังน้ี 
     (1) ตองเปนสายออน ยาวไมเกิน 5.00 เมตร รับความดันสูงสุดไดไมนอยกวา 9.0 
เมกาปาสกาลมาตร และตองทดสอบตอหนานายตรวจทุกหกเดือน ดวยความดันไมนอยกวา 2.0 
เมกาปาสกาลมาตร เมื่อนายตรวจพอใจในการทดสอบใหติดเครื่องหมายแสดงการทดสอบพรอม
ทั้งระบ ุวัน เดือน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ป ท่ีทดสอบ ไวท่ีสายหัวจายกาซ เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
     ในกรณีที่เปนสถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางน้ํา สายหัวจายกาซจะยาวเกิน 
5.00 
เมตรก็ได แตตองไมเกิน 8.00 เมตร 
     (2) ตองยึดแนนกับตูจายกาซ และมีขอตอชนิดปองกันกาซรั่วเมื่อสายขาด ( Breakaway 
Coupling ) ดวย 
     ขอ 29 การตั้งตูจายกาซในสถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางบก ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองหางจากเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) ไมนอยกวา 6.00 เมตร 
     (2) ตองหางจากถังเก็บและจายกาซไมนอยกวา 3.00 เมตร 
     (3) ตองหางจากกําแพงกันไฟ และผนังอาคารบริการไมนอยกวา 6.00 เมตร 
     (4) ตองหางจากแนวเขตของถนนสาธารณะหรือทางหลวงไมนอยกวา 6.00 เมตร 
     (5) ดานที่ยานพาหนะสามารถเขาถึงตูจายกาซได ตองจัดใหมีเสาทอเหล็กขนาดเสนผาศูนย
กลาง 
ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ภายในทอเหล็กใหเทคอนกรีตเต็ม ฝงแนนในดินลึกไมนอยกวา 60 
เซนติเมตร 
กันตูจายกาซดานนั้น เสาทอเหล็กตองอยูหางจากตูจายกาซไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เสาแตละ 
ตนสูงจากระดับพื้นของสถานีบริการไมนอยกวา 1.10 เมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร และมีระยะ
หาง 
ระหวางเสาแตละตนไมเกิน 1.20 เมตร 
     ขอ 30 การตั้งตูจายกาซในสถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางน้ํา ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ใหปฏิบัติตามขอ 29 (1) (2) และ (3) 
     (2) ในกรณีที่ตั้งตูจายกาซบนสะพานเทียบเรือหรือทาเทียบเรือตูจายกาซตองหางจากขอบ
สะพาน 
เทียบเรือหรือทาเทียบเรือไมนอยกวา 1.00 เมตร และตองจัดใหมีเสาทอเหล็กขนาดเสนผานศูนย
กลาง 
ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ภายในทอเหล็กใหเทคอนกรีตเต็มยึดแนนกับพื้นสะพานเทียบเรือ
หรอืทาเทียบ 
เรือหางจากตูจายกาซไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เสาแตละตนสูงจากระดับพื้นของสะพานเทียบ
เรือหรือ 
ทาเทียบเรือไมนอยกวา 1.10 เมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร และมีระยะหางระหวางเสาแตละตนไม 
เกิน 1.20 เมตร ติดตั้งไวเฉพาะดานที่ยานพาหนะอาจเขาไปกระแทกตูจายกาซได ในกรณีที่ตั้งตู
จายกาซ 
บนพื้นดิน ตูจายกาซตองหางจากเข่ือนปองกันตล่ิงพังไมนอยกวา 2.00 เมตร และใหนําขอ 29 
(5) มา 
ใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 31 การตั้งตูจายกาซในสถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา ให
ปฏิบัต ิ
ตามขอ 29 และขอ 30 
     ขอ 32 การวางระบบทอกาซในสถานที่ใชกาซที่ไมใชโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอง
ปฏิบัต ิ
ดังน้ี 
     (1) ตองใชทอเหล็กกลาและปฏิบัติตามขอ 24 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (13) 
และ (14) 
     (2) ถาไมใชทอเหล็กกลาตาม (1) แตใชทอทองแดงแทน ตองเปนทอทองแดงชนิดท่ีใชกับ
กาซโดย 
เฉพาะและไมมีตะเข็บ และมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 13 มิลลิเมตร 
     (3) ใหใชทอออนในระบบทอกาซไดเฉพาะชวงที่จําเปนตองใหระบบทอกาซมีการขยับตัวได 
เพื่อ 
ความสะดวกในการติดตั้งเขากับเครื่องใชที่เกี่ยวกับกาซหรือภาชนะบรรจุกาซ และตองอยูภายใต
ขอกําหนด 
ดังน้ี 
          (ก) ทอออนตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
          (ข) ในกรณีที่ความดันใชงานของกาซในทอไมเกิน 0.007 เมกาปาสกาลมาตร ทอออน
และ 
อุปกรณประกอบตองรับแรงดันสูงสุดไดไมนอยกวา 0.85 เมกาปาสกาลมาตร ในกรณีที่ความดัน
ใชงานของ 
กาซในทอกาซเกิน 0.007 เมกาปาสกาลมาตร ทอออนตองรับแรงดันสูงสุดไดไมนอยกวา 8.75 
เมกาปาสกาลมาตร 
และอุปกรณประกอบตองรับแรงดันสูงสุดไดไมนอยกวา 5.2 เมกาปาสกาลมาตร 
          (ค) ทอออนที่ใชภายในอาคาร ตองมีความยาวไมเกิน 2.00 เมตร และตองไมวางจาก 
หองหนึง่ไปยังอีกหองหนึง่ หรือวางผานกําแพง ฝา ผนัง พื้น หรือฝาเพดาน และตองไมวางในท่ี
ลับตา 
          (ง) ทอออนตองไมวางผานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิน 52 องศาเซลเซียส 
          (จ) การตอทอออนตองใชขอตอแบบเกลียว หรือการตอแบบใชหนาแปลน เวนแตทอ
ออนชวง 
ท่ีมีความดันนอยกวา 0.007 เมกาปาสกาลมาตร จะใชเข็มขัดรัดทอแบบโลหะก็ได 
     (4) ตองติดตั้งอุปกรณปรับความดันชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะและการติดตั้งอุปกรณปรับ
ความดันตอง 
อยูภายใตขอกําหนด ดังน้ี 
          (ก) อุปกรณปรับความดันจะตองติดตั้งไวภายนอกอาคารในกรณีที่จําเปนตองติดตั้ง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อุปกรณปรับ 
ความดันไวภายในอาคาร ตองทําทอหรือรางระบายกาซจากอุปกรณปรับความดันนี้ออกไปภาย
นอกอาคาร 
โดยตอทอจากกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายของอุปกรณปรับความดัน 
          (ข) อุปกรณปรับความดันตองยึดแนนติดกับลิ้นของถังกาซหุงตมหรือผนังของอาคารหรือ
แทนยึด 
          (ค) ในกรณีที่ระบบทอกาซมีอุปกรณปรับความดันตัวเดียวตองติดตั้งใหใกลกับภาชนะ
บรรจุกาซ 
ซ่ึงตองไมเกิน 60 เซนติเมตร 
          ในกรณีที่ระบบทอกาซมีการติดตั้งอุปกรณปรับความดันหลายตัว อุปกรณปรับความดัน
ตัวแรกตอง 
ติดตั้งใหใกลกับภาชนะบรรจุกาซซึ่งตองไมเกิน 60 เซนติเมตร 
     ขอ 33 การวางระบบทอกาซในสถานที่ใชกาซที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน นอก
จาก 
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงงานแลว ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองใชทอเหล็กกลาและปฏิบัติตามขอ 24 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (13) และ 
(14) 
     (2) ใหใชทอออนในระบบทอกาซไดเฉพาะชวงที่จําเปนตองใหระบบทอกาซมีการขยับตัวได 
เพื่อ 
ความสะดวกในการติดตั้งเขากับเครื่องใชที่เกี่ยวกับกาซหรือภาชนะบรรจุกาซและตองอยูภายใตขอ
กําหนด 
ดังน้ี 
          (ก) ทอออนตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
          (ข) ระบบทอกาซที่มีความดันใชงานตั้งแต 0.48 เมกาปาสกาลมาตรขึ้นไป ตองติดต้ัง 
ลิ้นปดเปดที่สามารถควบคุมไดในระยะไกลเพื่อปองกันอุบัติเหตุเมื่อทอออนชํารุด 
          (ค) ระบบทอกาซท่ีมีความดันใชงานนอยกวา 0.48 เมกาปาสกาลมาตรตองติดตั้งลิ้นปด
เปด 
     (3) ตองติดตั้งอุปกรณปรับความดันชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะที่ระบบทอจายกาซ 
     (4) ระบบทอกาซที่อยูระหวางถังเก็บและจายกาซและเครื่องทําไอ ( Vaporisers ) ตองติดต้ัง 
ล้ินปดเปดไว 
     (5) เคร่ืองทําไอ ( Vaporisers ) ตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ และตองตั้งบนฐานราก
ท่ี 
ม่ันคงแข็งแรง 
     ขอ 34 การวางระบบทอกาซในสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซซึ่งใชกาซจากถังกาซหุงตมที่มี
ความจ ุ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รวมกันตั้งแต 500 ลิตรขึ้นไป หรือจากถังกาซหุงตมท่ีมีความจุรวมกันนอยกวา 500 ลิตร แตมี
การตั้ง 
ถังกาซหุงตมเปนกลุมเพื่อการใชกาซโดยระบบทอกาซ หรือจากถังเก็บและจายกาซ ตองปฏิบัติดัง
นี ้
     (1) ตองใชทอเหล็กกลาชนิดท่ีใชกับกาซโดยเฉพาะและจะเปนชนิดท่ีมีตะเข็บหรือไมมีตะเข็บ
ก็ได 
     (2) ถาไมใชทอเหล็กกลาตาม (1) แตใชทอทองแดงแทนตองเปนทอทองแดงชนิดท่ีใชกับ
กาซโดย 
เฉพาะและไมมีตะเข็บ แตถาเปนทอที่มีเฉพาะไอกาซผานและมีความดันของไอกาซไมเกิน 0.48 
เมกาปาสกาลมาตร หรือเปนทอที่วางไวภายในอาคารที่มีเฉพาะไอกาซผานและมีความดันของไอ
กาซไมเกิน 
0.14 เมกาปาสกาลมาตร จะเปนชนิดที่มีตะเข็บก็ได 
     (3) ใหใชทอออนในระบบทอกาซไดเฉพาะชวงที่จําเปนตองใหระบบทอกาซมีการขยับตัวได
เพื่อ 
ความสะดวกในการติดตั้งเขากับเครื่องใชที่เกี่ยวกับกาซหรือภาชนะบรรจุกาซ และทอออนตอง
เปนชนิดที่ 
ใชกับกาซโดยเฉพาะมีความยาวแตละชวงไมเกิน 2.00 เมตร การตอทอออนตองใชขอตอแบบ
เกลียวหรือ 
การตอแบบใชหนาแปลน เวนแตทอออนชวงที่มีความดันนอยกวา 0.007 เมกาปาสกาลมาตร จะ
ใชเข็มขัด 
รัดทอแบบโลหะก็ได 
     (4) การตอทอตองกระทําโดยวิธีเชื่อม หรือวิธีอื่นที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     (5) ตองไมฝงทอกาซไวในพื้นหรือผนัง ถาวางทอกาซทะลุผานพื้น หรือผนังตองวางในปลอก
ที่ฝง 
ไวท่ีพ้ืนหรือผนังดังกลาว 
     (6) ตองติดตั้งอุปกรณปรับความดันที่ถังกาซหุงตมหรือที่ถังเก็บและจายกาซและที่ระบบทอ
จายกาซ 
อุปกรณปรับความดันตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (7) ตองติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายที่ทอกาซที่อยูระหวางลิ้นปดเปดสองตัวดวย 
     (8) เมื่อติดตั้งระบบทอกาซเสร็จแลวและกอนเริ่มใชงาน ตองทดสอบระบบทอกาซท้ังหมด
ดวยความ 
ดันไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของความดันใชงาน โดยรักษาความดันท่ีใชทดสอบใหคงท่ีไวไมนอย
กวาสามสิบ 
นาทีจนเปนที่แนนอนวาระบบทอกาซไมรั่วจึงจะเริ่มใชงานได 
     ขอ 35 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองควบคุมดูแลใหสถานีบรรจุกาซ ลาน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บรรจุกาซ 
หรือสถานีบริการที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซมีระบบทอกาซและการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ถูก
ตองและครบ 
ถวนตามที่กําหนดในหมวดนี ้
     ขอ 36 เจาของและผูครอบครองสถานที่ใชกาซหรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ตองควบ
คุมดูแล 
ใหสถานที่ใชกาซหรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ตองควบคุมดูแลใหสถานท่ีใชกาซหรือสถาน
ที่จําหนาย 
อาหารที่ใชกาซที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครองมีระบบทอกาซและการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ถูก
ตองและ 
ครบถวนตามที่กําหนดในหมวดนี ้
                                  หมวด 6 
                               ภาชนะบรรจุกาซ 
     ขอ 37 ภาชนะบรรจุกาซมี 6 ชนิด ดังน้ี 
     (1) กระปองกาซ 
     (2) ถังกาซหุงตม 
     (3) ถังกาซรถยนตร 
     (4) ถังกาซเรือยนตร 
     (5) ถังเก็บและจายกาซ 
     (6) ถังขนสงกาซ 
     ขอ 38 กระปองกาซตองเปนภาชนะที่บรรจุกาซไดไมเกิน 1 ลิตร และทนความดันสูงสุดไดไม
นอย 
กวา 2.75 เทาของความดันใชงานแตตองไมนอยกวา 1.52 เมกาปาสกาลมาตร 
     ขอ 39 ถังกาซหุงตมตองเปนภาชนะที่บรรจุกาซไดไมเกิน 500 ลิตร และตองมีขนาด ลักษณะ 
และ 
อุปกรณนิรภัย ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประกาศกําหนด ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และตองมีขอความ `
อันตราย 
หามกล้ิง หามกระแทก' เขียนไวท่ีตัวถังกาซหุงตม 
     ขอ 40 ผูจําหนายกาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมชนิดที่อาจติดตั้งเตากาซที่สวนบนของถังได ตอง
ติดต้ัง 
อุปกรณปรับความดันไวที่ถังกาซหุงตมดวย 
     ขอ 41 ผูขนสงถังกาซหุงตมตองขนสงดวยความระมัดระวังหามกล้ิงถังหรือกระแทกถัง 
     ขอ 42 ถังกาซรถยนตรตองเปนภาชนะที่บรรจุกาซไดไมเกิน 110 ลิตร สําหรับใชกับรถยนตร



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตาม 
กฎหมายวาดวยรถยนตร หรือไมเกิน 150 ลิตร สําหรับใชกับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบกและ 
ตองมีขนาด ลักษณะ และอุปกรณนิรภัย ตามที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซ
ปโตรเลียม 
เหลวสําหรับเครื่องยนตรสันดาปภายในท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด ตามกฎหมายวา
ดวยมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     ขอ 43 ถังกาซเรือยนตรตองมีขนาด ลักษณะ และอุปกรณนิรภัยตามที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเครื่องยนตรสันดาปภายในที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ 
กําหนดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     ขอ 44 ถังเก็บและจายกาซตองเปนภาชนะที่มีขนาดและลักษณะดังนี้ 
     (1) ใชบรรจุกาซไดเกิน 500 ลิตร 
     (2) ตัวถังเก็บและจายกาซชนิดที่มีรอบตะเข็บตองเชื่อมตะเข็บดวยไฟฟา 
     (3) เปนถังท่ีทําดวยเหล็กท่ีมีความเคนประลัย ( ultimate stress ) ไมนอยกวาส่ีเทาของ
ความ 
เคนท่ีเกิดข้ึน ( allowable stress ) เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของกาซภายในถัง และไมมี
รอย 
แตกราวหรือสวนบกพรองอื่น ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายได 
     (4) เปนถังที่คํานวณออกแบบใหรับความดันของกาซไดไมนอยกวา 1.724 เมกาปาสกาล
มาตร 
     (5) ถังเก็บและจายกาซที่ไดเจาะแลว ตองเสริมความม่ันคงแข็งแรงตรงท่ีเจาะใหเพียงพอ 
และ 
เกลียวของรอยเจาะตองเปนแบบเกลียวเรียว มีขนาดตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานของสถาบันท่ี
เชื่อถือได 
หรือเปนเกลียวตรงซ่ึงกินเกลียวกันอยางสนิทไมนอยกวาส่ีเกลียวและตองทนแรงเฉือนไดไมนอย
กวาสิบเทา 
ของความดันที่ใชทดสอบถังเก็บและจายกาซ และตองมีวัตถุกันกาซรั่วที่แนนหนา 
     (6) สวนประกอบที่นํามายึด ติด หรือตอกับถังเก็บและจายกาซตองไมทําใหถังเก็บและจาย
กาซรั่ว 
ได 
     (7) การตอทอหรืออุปกรณตาง ๆ เขากับถังเก็บและจายกาซตองมีลิ้นปดเปดซึ่งอยูใกลกับถัง
เก็บ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และจายกาซมากท่ีสุด 
     (8) ผิวภายนอกของถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินตองทาสีรองพื้นกันสนิมไมนอยกวา
สองคร้ัง 
แลวทาทับหนาดวยสีลดความรอนจากภายนอกไมนอยกวาสองครั้ง 
     (9) ผิวภายนอกของถังเก็บและจายกาซแบบกลบตองทาทับดวยวัสด ุปองกันการผุกรอน เชน 
ฟล้ินทโคทหรือยางแอสฟลท หรือวัสดุอื่นที่ใชแทนกันไดไมนอยกวาสองครั้ง 
     (10) ตัวถังเก็บและจายกาซไมวาจะเปนถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินหรือถังเก็บและ
จาย 
กาซแบบกลบ ตองยึดแนนกับฐานถังเก็บและจายกาซ และฐานถังเก็บและจายกาซตองยึดแนนกับ
เสารับถัง 
เก็บและจายกาซหรือฐานรากถังเก็บและจายกาซในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนหรือลอยตัวได และเสา
รับถัง 
เก็บและจายกาซและฐานรากถังเก็บและจายกาซตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนัก
ถังเก็บ 
และจายกาซและน้ําหนักของกาซในอัตราสูงสุดที่บรรจุอยูในถังเก็บและจายกาซนั้นได 
     (11) ฐานถังเก็บและจายกาซและเสารับถังเก็บและจายกาซตองทําดวยวัสดุทนไฟที่สามารถ
ทน 
ความรอนที่อุณหภูม ิ600 องศาเซลเซียส ไดไมนอยกวาสองช่ัวโมง 
     (12) ถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินและถังเก็บและจายกาซแบบกลบของสถานีบริการ 
ตอง 
เปนถังเก็บและจายกาซที่มีความจุไมเกิน 10,000 ลิตร 
     (13) ถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดิน ตองมีระบบทอฉีดนํ้าเหนือผิวถังเพ่ือลดอุณหภูมิ
ของผิวถัง 
เก็บและจายกาซ 
     ขอ 45 การเชื่อมถังเก็บและจายกาซตองปฏิบัติดังนี้ 
     (1) การเชื่อมตามแนวรอบตัวถังเก็บและจายกาซตองเชื่อมดวยไฟฟาแบบตอชน แบบชนเกย 
หรอื 
แบบเกยซึ่งมีระยะเกยไมนอยกวาสี่เทาของความหนาของผนังถังที่คํานวณออกแบบไว 
     (2) การเชื่อมตะเข็บตามแนวยาวที่ผนังถังเก็บและจายกาซตองเชื่อมดวยไฟฟา โดยมีการตอ
แบบ 
ตอชนดวยเคร่ืองเช่ือมอัตโนมัติ และเมื่อเชื่อมแลวรอยตะเข็บตามแนวยาวตองละลายเปนเนื้อ
เดียวกันกับ 
ผนังถังเก็บและจายกาซตลอดแนวโดยไมมีรอยเวาแหวงท่ีผนังถังเก็บและจายกาซ หรือเปนแอง
ตามขอบ 
     (3) สวนประกอบที่จะนํามาเชื่อมเขากับถังเก็บและจายกาซ ตองเปนเหล็กชนิดท่ีเช่ือมดวยไฟ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ฟา 
ได และมีสวนประกอบของคารบอนไมเกินรอยละ 0.25 
     ขอ 46 ถังเก็บและจายกาซตองมีอุปกรณติดกับถังเก็บและจายกาซ อยางนอยดังน้ี 
     (1) ขอตอทอรับและทอจายกาซ 
     (2) ขอตอทอสําหรับระบายของเหลวออก 
     (3) เคร่ืองวัดความดัน 
     (4) เครื่องวัดระดับกาซ 
     (5) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 
     (6) ฝาครอบหรือโกรงกําบังอุปกรณตาม (3) (4) และ (5) 
     ในกรณีที่เปนถังเก็บและจายกาซแบบกลบตองมีทอ ( Man Hole ) ตอจากถังออกมาภายนอก
หรอื 
เหนือวัสดุที่กลบเพื่อติดตั้งอุปกรณตาม (3) (4) (5) (6) และอุปกรณอื่น ๆ ตามท่ีเหมาะสม 
     ขอ 47 การติดตั้งอุปกรณเขากับถังเก็บและจายกาซ ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองมีลิ้นปดเปดที่ขอตอหรือระหวางขอตอกับทอ 
     (2) ตองมีลิ้นปองกันกาซไหลกลับที่ทอรับกาซเขาถัง 
     (3) การตอทอจายไอกาซที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเกิน 8 มิลลิเมตร หรือทอจายกาซท่ีมี
ขนาด 
เสนผานศูนยกลางเกิน 3 มิลลิเมตร จากถังเก็บและจายกาซ ตองมีล้ินควบคุมการไหลหรือล้ินปด
เปดท่ีทํา 
การควบคุมการไหลไดในระยะไกลเมื่อทอจายกาซรั่ว 
     (4) การติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายสําหรับถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน 7,600 
ลิตร 
ตองมีทอสําหรับใหกาซระบายข้ึนขางบนสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร จากสวนบนของถังเก็บและ
จายกาซ 
สําหรับถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดิน หรือไมนอยกวา 4.00 เมตร เหนือระดับพื้นดิน
สําหรับถังเก็บ 
และจายกาซแบบกลบ สําหรับถังเก็บและจายกาซแบบกลบทุกขนาดในสถานีบริการแมจะมีความจุ
ต่ํากวา 
7,600 ลิตร ตองมีทอดังกลาวสูงไมนอยกวา 4.00 เมตร เหนือระดับพื้นดิน 
     (5) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายทุกตัวตองมีชื่อ หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิต
ติดอยู 
และตองไดรับการทดสอบ ( testing ) กอนการติดตั้งหรือกอนการใชงาน และตองทําการทดสอบ
ทุกปใน 
วาระที่จะตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ โดยมีแผนปายท่ีมีช่ือ หรือตราของผูทดสอบ 
และวัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดือน ป ที่ทดสอบกลอุปกรณนิรภัยนั้นผูกติดไวและตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและราย
ละเอียดในการ 
ทดสอบดวย 
     ล้ินทุกตัวตองมีช่ือ หรือตรา หรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตติดอยู และตองไดรับการ
ทดสอบกอน 
การใชงาน และตองทําการทดสอบตามวาระที่มีการทดสอบ และตรวจสอบ ( testing and 
examination ) ถังเก็บและจายกาซ โดยมีแผนปายท่ีมีช่ือ หรือตรา ของผูทดสอบ และ วัน เดือน 
ป 
ท่ีทดสอบล้ินน้ันผูกติดไว และตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบดวย 
     เมื่อติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย และลิ้นเขากับถังเก็บและจายกาซแลว ตองมีการ
ทดสอบอกี 
ครั้งหนึ่งพรอมกับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ โดยมีช่ือ หรือตรา ของผูทดสอบ 
วัน เดือน 
ป ที่ทดสอบติดบนอุปกรณนิรภัยและลิ้นนั้น หรือจะใชปายท่ีมีช่ือ หรือตราของผูทดสอบ และวัน 
เดือน ป ท่ี 
ทดสอบผูกติดไวก็ได และตองมีหนังสือรับรองการทดสอบกํากับไวดวย 
     ขอ 48 ถังขนสงกาซจะตองติดตั้งบนยานพาหนะที่ไดรับอนุญาตใหใชเปนยานพาหนะขนสง
กาซทางบก 
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกเทานัน้ และการติดตั้งถังขนสงกาซใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการ 
ที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     ขอ 49 ถังขนสงกาซตองเปนภาชนะที่มีขนาดและลักษณะดังนี้ 
     (1) มีขนาดและลักษณะตามขอ 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) 
     (2) ลักษณะและสวนประกอบภายในของถังขนสงกาซใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมโยธาธิ
การกําหนด 
     ขอ 50 การเช่ือมถังขนสงกาซใหปฏิบัติตามขอ 45 
     ขอ 51 ถังขนสงกาซตองมีอุปกรณติดกับถังขนสงกาซอยางนอยดังน้ี 
     (1) มีอุปกรณตามขอ 46 วรรคหนึ่ง 
     (2) มีลิ้นควบคุมการไหลและลิ้นปดเปดที่ทําการควบคุมไดในระยะไกลเมื่อทอจายกาซรั่ว 
     การติดตั้งอุปกรณเขากับถังขนสงกาซ ใหปฏิบัติตามขอ 47 (1) (2) (3) และ (5) 
     ขอ 52 การวางระบบทอกาซของยานพาหนะขนสงกาซทางบกตองปฏิบัติดังนี ้
     (1) ตองใชทอเหล็กกลาชนิดท่ีใชกับกาซโดยเฉพาะและไมมีตะเข็บ และตองทาสีรองพื้นกัน
สนิมไม 
นอยกวาสองครั้ง 
     (2) ใหใชทอออนในระบบทอกาซไดเฉพาะชวงที่จําเปนตองใหระบบทอกาซมีการขยับตัวได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และทอ 
ออนตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (3) การตอทอตองกระทําโดยวิธีเชื่อม หรือวิธีอื่นตามที่กรมโยธาธิการกําหนด การตอทอตอง
ตอ 
ใหมีรอยตอชนิดท่ีขยับตัวไดอยูดวย และตองจัดใหมีส่ือไฟฟาท่ีรอยตอดังกลาวเพ่ือให 
กระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด ขอตอที่ใชตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (4) ทอสวนที่กาซไหลผานและที่อยูระหวางลิ้นปดเปดสองตัวตองติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบ
ระบาย 
ไว 
     (5) ตองติดต้ังล้ินควบคุมการไหลท่ีทอจายกาซตามขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดทอ 
     (6) ตองใชเครื่องสูบกาซชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ และเปนชนิดท่ีมีหรือสามารถประกอบ
กล 
อุปกรณควบคุมความดันในทอจายกาซไมใหเกินความดันสูงสุดที่ไดออกแบบไว 
     (7) เมื่อติดตั้งระบบทอกาซเสร็จแลวและกอนเริ่มบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซตองทดสอบ
ระบบทอ 
กาซท้ังหมดดวยความดันไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของความดันใชงานโดยรักษาความดันท่ีใช
ทดสอบใหคงท่ี 
ไวไมนอยกวาสามสิบนาทีจนเปนที่แนนอนวาระบบทอกาซไมรั่ว จึงจะทําการบรรจุกาซได 
     ขอ 53 ผูผลิตถังกาซหุงตมตองผลิตถังกาซหุงตมท่ีมีขนาดลักษณะและไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนดใน 
หมวดนี้ 
     ขอ 54 ผูผลิตถังกาซรถยนตรหรือถังกาซเรือยนตรตองผลิตหรือสรางถังกาซรถยนตรหรือถัง
กาซ 
เรือยนตรที่มีขนาด ลักษณะ และไดมาตรฐานตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
     ขอ 55 ผูผลิตถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซตองผลิตหรือสรางถังเก็บและจายกาซหรือ
ถังขน 
สงกาซท่ีมีขนาด ลักษณะ และไดมาตรฐานและตามวิธีการที่กําหนดในหมวดนี ้
     ขอ 56 เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซตองตรวจสอบการติดตั้ง 
อุปกรณตาง ๆ ที่ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดใน
หมวดนี้ 
     ขอ 57 เจาของและผูครอบครองยานพาหนะขนสงกาซทางบกตองตรวจสอบการติดตั้งถังขน
กาซบน 
ยานพาหนะขนสงกาซทางบกและระบบทอกาซของยานพาหนะขนสงกาซทางบกใหถูกตองและ
ครบถวนตาม 
ท่ีกําหนดในหมวดน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                                  หมวด 7 
                หลักเกณฑและวิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซ 
     ขอ 58 เพื่อประโยชนในการทดสอบหรือทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใช
ตามกฎ 
กระทรวงนี้ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศกําหนดมาตรฐาน
ตามกฎหมายวา 
ดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวแลว ใหใชผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนั้น หรอื 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองวาเทียบ
เทาหรือใชแทน 
ได 
     ขอ 59 ในการทดสอบหรอืทดสอบและตรวจสอบถงักาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสง
กาซ 
ระบบทอกาซ และอุปกรณตามกฎกระทรวงนี้ ถาการทดสอบและตรวจสอบมิไดกระทําโดยสวน
ราชการหรือ 
รัฐวิสาหกิจ ผูทดสอบและตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมโยธาธิการกําหนด 
และตองไดรับ 
ใบรับรองจากกรมโยธาธิการใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
     ขอ 60 กอนบรรจุกาซลงในกระปองกาซ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองทําการ
ทดสอบ 
และตรวจสอบกระปองกาซใหเปนไปตามขอ 38 ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการทดสอบและ
ตรวจสอบกระปอง 
กาซที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     ขอ 61 กอนบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตมท่ีใชแลว ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ
ตองจัด 
ใหมีการตรวจสอบวาถังกาซหุงตมที่จะใชบรรจุกาซ มีขนาด ลักษณะ และอุปกรณนิรภัยตามที่
กําหนดในขอ 
     ขอ 62 ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซท่ีผลิตข้ึนใหมหรือสรางข้ึนใหม ผูผลิตตองจัดใหมี
การ 
ทดสอบและตรวจสอบดวยกรรมวิธีท่ีไมทําลายสภาพเดิมของถัง ( Nondestructive examination 
) 
โดยผูซึ่งไดรับใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบตามขอ 59 
     กอนบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซที่ผานการทดสอบและตรวจสอบตาม
วรรคหนึ่ง 
เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สอบ 
ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซอีกครั้งหนึ่ง โดยใชความดันไฮดรอลิค 1.5 เทาของความดัน
ท่ีใช 
 
คํานวณออกแบบถัง และรักษาความดันท่ีใชทดสอบใหคงท่ีไวไมนอยกวา 30 นาที เพื่อใหการ
ขยายตัวเกิดข้ึน 
อยางเต็มท่ี และตองไมปรากฏสวนบกพรองใด ๆ ของถังท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายได 
     การทดสอบและตรวจสอบตามวิธีที่ระบุไวในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใชวิธีอื่นที่กรมโยธาธิ
การเห็น 
ชอบก็ได 
     ขอ 63 เมื่อใชถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซที่ไดผานการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 
62 
ครบ 6 ป นับแตวันที่ไดทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจาย
กาซหรือถัง 
ขนสงกาซ ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 อีกทุก ๆ 5 ปหลังจากนั้น 
     ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซท่ีไมเคยไดรับการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 เจา
ของ 
และผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บและจาย 
กาซหรือถังขนสงกาซนั้นตามขอ 62 กอนบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ และ
ตองจัด 
ใหมีการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 อีกทุก ๆ หาปหลังจากนั้น 
     ในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซประจําปทุกครั้งตองตรวจสอบถังเก็บและ
จายกาซ 
หรือถังขนสงกาซดวยกรรมวิธีตรวจพินิจดวยสายตา ( Visual Inspection ) หากพบวาถังเก็บและ
จาย 
กาซหรือถังขนสงกาซมีรอยตําหนิหรือบกพรองอันอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซ เจา
ของและผู 
ครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและ
จายกาซ 
หรือถังขนสงกาซนั้นตามขอ 62 
     ขอ 64 หามเจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซใชถังเก็บและจาย
กาซ 
หรือถังขนสงกาซท่ีมีการซอมสวนชํารุดของตัวถัง หรือถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซที่นาย
ตรวจสั่ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หามใชจนกวาจะไดรับการซอมและมีคุณลักษณะตามที่ระบุไวในขอ 44 หรือขอ 49 แลวแตกรณี 
และไดจัด 
ใหมีการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 และกรมโยธาธิการไดใหความเห็นชอบแลว แตถาเปน
ถังเก็บ 
และจายกาซหรือถังขนสงกาซท่ีถูกเพลิงไหม แมจะไดรับการซอมแลว เจาของและผูครอบครองถัง
เก็บและ 
จายกาซหรือถังขนสงกาซดังกลาว จะนํามาใชบรรจุกาซอีกไมได 
     ขอ 65 การทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 ขอ 63 และขอ 64 ตองกระทําตอหนานาย
ตรวจ 
และผลการคํานวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโยธาธิการ 
                                  หมวด 8 
                      เครื่องหมายที่ตองแสดงบนภาชนะบรรจุกาซ 
     ขอ 66 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองจัดใหมีชื่อหรือตรา หรือเครื่องหมายการ
คาของ 
ตนติดอยูท่ีกระปองกาซในท่ีท่ีเห็นไดงาย พรอมท้ังขอความแสดงความจุของกระปองกาซ น้ําหนัก
สุทธิปริมาณ 
ของกาซ ความดันของกาซในกระปองกาซ และความดันสูงสุดไวท่ีกระปองกาซดวย และตองทํา
เคร่ืองหมาย 
อันตรายตามที่กําหนดทายกฎกระทรวงนี้ไวที่กระปองกาซในที่ที่เห็นไดชัดเจน 
     ขอ 67 ผูผลิตถังกาซหุงตมหรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซสําหรับถังกาซหุงตม
ท่ีใชแลว 
ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายและขอความตามท่ีกําหนดในวรรคสองโดยแสดงไวท่ีตัวถัง 
     ลักษณะของเคร่ืองหมายและขอความท่ีตองระบุไวในเคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป
ตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด ตาม
กฎหมายวา 
ดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     ขอ 68 ถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนสงกาซตองมีแผนปายทําดวยโลหะที่มี
ขอความ 
ตามท่ีกําหนดในวรรคสองติดไวท่ีตัวถัง สําหรับถังเก็บและจายกาซแบบกลบใหติดแผนปายที่มีขอ
ความตามท่ี 
กําหนดในวรรคสองไวที่สวนประกอบของถังเก็บและจายกาซที่อยูเหนือระดับพื้นดิน 
     แผนปายตามวรรคหน่ึงตองแสดงรายละเอียดดังน้ี 
     (1) มาตรฐานและหมายเลขมาตรฐานที่ใชในการออกแบบถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กาซ 
     (2) ชื่อ หรือตรา หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ 
     (3) ชื่อ หรือตรา หรือเครื่องหมายการคาของผูคาน้ํามันตามกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิง 
     (4) ชื่อ หรือตรา ของผูทดสอบและตรวจสอบคุณภาพถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ 
     (5) วัน เดือน ป ที่ทดสอบและตรวจสอบ 
     (6) ความดันใชงานและความดันสูงสุด อุณหภูมิปลอดภัยสูงสุดและตํ่าสุดท่ีใชในการคํานวณ
ออกแบบ 
ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ 
     (7) ความจุสุทธิของถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ 
     (8) น้ําหนักของถังเปลารวมทั้งสวนประกอบที่ติดอยูกับถัง 
     (9) น้ําหนักสุทธิและปริมาณของกาซที่จะบรรจุได 
     (10) วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซจากกรมโยธาธิการ 
     นอกจากการติดแผนปายที่มีขอความตามที่กําหนดในวรรคสองแลวใหเจาของและผูครอบ
ครองถังเก็บ 
และจายกาซหรือถังขนสงกาซจัดใหมีการเขียนคําวา `กาซไวไฟ' ดวยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว มี
ขนาด 
ที่เห็นไดชัดเจนและอานไดงายในระยะ 25 เมตร ไวท่ีดานขางของตัวถังท้ังสองดานสําหรับถังเก็บ
และ 
จายกาซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนสงกาซหรือบนปายที่ติดไวที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณของถัง 
เก็บและจายกาซแบบกลบ 
     การติดแผนปายที่ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ตองไมทําใหเสียความม่ันคงแข็งแรง
แกตังถัง 
เก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ 
     ขอ 69 เมื่อไดติดแผนปายตามขอ 68 และกอนบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซหรือถังขน
สงกาซ 
เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซตองยื่นคําขอตอกรมโยธาธิการ ให
กรมโยธาธิการ 
ตอกหมายเลขประจําถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซไวบนตัวถัง และข้ึนทะเบียนหมายเลข
ประจํา 
ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซไวเพื่อประโยชนในการทดสอบและตรวจสอบตอไป 
     ขอ 70 ในกรณีที่ตรวจพบวาหมายเลขประจําถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซชํารุด เลอะ
เลือน 
หรืออานไดไมชัดเจน ใหนายตรวจมีอํานาจส่ังหามเจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซ
หรือถังขน 
สงกาซใชถังนั้นจนกวาจะไดจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบใหมตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 62 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วรรคหนึ่ง 
และหรือวรรคสอง แลวแตกรณี และไดตอกหมายเลขประจําถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ
ใหมบนตัว 
ถังแลว 
     เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซตองรักษารายละเอียดบนแผน
ปายตาม 
ขอ 68 ใหอยูในสภาพท่ีอานไดชัดเจน ถารายละเอียดนั้นชํารุด เลอะเลือน หรืออานไดไมชัดเจน 
เจา 
ของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซ หรือขนสงกาซตองแกไขรายละเอียดน้ันใหอยูในสภาพท่ี
อานไดชัดเจน 
โดยเร็ว 
     ขอ 71 เจาของและผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ตองจัดใหมีการติดต้ัง
แผน 
ปายทําดวยโลหะที่ตัวถังสําหรับถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินหรือถังขนสงกาซ หรือท่ีสวน
ประกอบของ 
ถังเก็บและจายกาซที่อยูเหนือระดับพื้นดินสําหรับถังเก็บและจายกาซแบบกลบ แผนปายโลหะนั้น
ตองมีขอ 
ความและรายละเอียดตามท่ีกําหนดในหมวดน้ี 
                                  หมวด 9 
                   ขนาดสวนบรรจุและวิธีบรรจุกาซในภาชนะบรรจุกาซ 
     ขอ 72 การบรรจุกาซลงในภาชนะบรรจุกาซจะตองไมเกินอัตราสวน ดังตอไปนี ้
     (1) การบรรจุกาซลงในกระปองกาซ ถังกาซรถยนตร ถังกาซเรือยนตร ถังเก็บและจายกาซ 
หรอื 
ถังขนสงกาซ ใหบรรจุไดไมเกินรอยละ 85 ของความจุของกระปองกาซ ถังกาซรถยนตร ถังกาซ
เรือยนตร 
ถังเก็บและจายกาซ หรือถังขนสงกาซ แลวแตกรณี 
     (2) การบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตม ใหบรรจุตามที่กําหนดไวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห
กรรมวา 
ดวยถังกาซปโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด ตามกฎหมายวาดวยมาตร
ฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     ขอ 73 การบรรจุกาซลงในกระปองกาซตองกระทําภายในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซ 
ซ่ึงมี 
ลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ หามบรรจุกาซลงในกระปองกาซภายใน
สถานีบริการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ใชกระปองกาซที่ยังไมเคยใชบรรจุกาซและไดผานการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 60 
แลว 
     (2) กอนบรรจุกาซลงในกระปองกาซตองทําความสะอาดไมใหมีน้ําหรือสิ่งใด ๆ ตกคางอยูใน
กระปองกาซ 
และตองสูบอากาศออกหรือใชกาซไลอากาศออกกอน 
     (3) เมื่อบรรจุแลวตองตรวจสอบสภาพของกระปองกาซและความถูกตองของปริมาณกาซ 
     ขอ 74 การบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตมตองกระทําภายในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซ 
ซ่ึง 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวงนี ้หามบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตม
ภายในสถาน ี
บริการและตองปฏิบัติดังนี้ 
     (1) การบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตมท่ีมีเคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน ตองไดรับความยินยอม
เปน 
หนังสือจากเจาของเครื่องหมายการคานั้นและเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาวไดแจงเปน
หนงัสือให 
กรมโยธาธิการทราบแลว 
     (2) การบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตมใหม ตองบรรจุลงในถังกาซหุงตมท่ีไดมาตรฐานตาม
มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยถังกาซปโตรเลียมเหลว ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
ตามกฎหมาย 
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     (3) การบรรจุกาซลงในถังกาซหุงตมท่ีใชแลว ตองบรรจุลงในถังกาซหุงตมท่ีไดมาตรฐานตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมวาดวยการใชและการซอมบํารุงถังกาซปโตรเลียมเหลวที่
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประกาศกําหนด ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
     (4) กอนบรรจุกาซในถังกาซหุงตมใหมหรือถังกาซหุงตมท่ีซอมใหม ตองทําความสะอาดไม
ใหมีนํ้า 
หรือส่ิงใด ๆ ตกคางอยูในถังกาซหุงตม และตองสูบอากาศออกหรือใชกาซไลอากาศออกกอน 
     (5) เมื่อบรรจุกาซแลวตองทดสอบและตรวจสอบวาถังกาซหุงตมและลิ้นอยูในสภาพที่เรียบ
รอย ไม 
รั่ว โดยวิธีจมถังลงในนํ้า หรือวิธีอื่นที่กรมโยธาธิการเห็นชอบ 
     ขอ 75 การบรรจุกาซลงในถังกาซรถยนตร หรือถังกาซเรือยนตร ตองกระทําภายในสถานี
บริการ 
ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวงนี้ หามบรรจุกาซลงในถังกาซรถ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ยนตร หรอื 
ถังกาซเรือยนตรภายในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซ และตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) บรรจุกาซใหเฉพาะรถยนตรหรือเรือยนตรที่ไดผานการทดสอบและตรวจสอบสวนควบ
และ 
เครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการใชกาซจากสวนราชการ หรือเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากสวนราชการแลว 
     (2) เมื่อบรรจุแลวใหแขวนทอจายกาซใหเรียบรอย 
     ขอ 76 การบรรจุกาซลงในถังเก็บและจายกาซตองกระทําภายในสถานที่บรรจุกาซ ซ่ึงไดรับใบ 
อนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวงนี้ หรือสถานที่เก็บกาซ แลวแตกรณี และตอง
ปฏิบัติดังนี ้
     (1) กอนตอหัวจายกาซจากยานพาหนะขนสงกาซทางบกเขากับทอรับกาซของถังเก็บและจาย
กาซ 
ตองตอสายดินของยานพาหนะขนสงกาซทางบกนั้นใหลงดิน และใหตอไวตลอดเวลาจนกวาจะ
ถอดหัวจาย 
กาซนั้นออก 
     (2) เมื่อตอหัวจายกาซเขากับทอรับกาซตองตรวจวาไดตอแนนสนิทและไมรั่ว และทอจายกาซ
จาก 
ยานพาหนะขนสงกาซทางบกตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (3) ตรวจล้ินปดเปดท่ีปลายทอรับกาซและท่ีปลายทอไอกาซไหลกลับซ่ึงตองปดทันทีเม่ือ
บรรจุกาซ 
เสร็จ 
     ขอ 77 การบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซตองกระทําภายในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซ 
ซ่ึง 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวงนี ้และตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) กอนตอหัวจายกาซจากถังเก็บและจายกาซเขากับทอรับกาซของยานพาหนะขนสงกาซทาง
บก 
ตองตอสายดินของระบบทอกาซจากถังเก็บและจายกาซนั้นใหลงดิน และใหตอไวตลอดเวลาจน
กวาจะถอด 
หัวจายกาซนั้นออก 
     (2) เมื่อตอหัวจายกาซเขากับทอรับกาซตองตรวจวาไดตอแนนสนิทและไมรั่ว และทอจายกาซ
ของ 
ถังเก็บและจายกาซตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ 
     (3) ตรวจล้ินปดเปดท่ีปลายทอรับกาซและท่ีปลายทอไอกาซไหลกลับซ่ึงตองปดทันทีเม่ือ
บรรจุกาซ 
เสร็จ 
     ขอ 78 การบรรจุกาซจากยานพาหนะขนสงกาซทางบกตองบรรจุลงในถังเก็บและจายกาซเทา



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นั้น 
หามบรรจุกาซจากยานพาหนะขนสงกาซทางบกลงในกระปองกาซ ถังกาซหุงตม ถังกาซรถยนตร 
ถังกาซ 
เรือยนตร หรือถังขนสงกาซ 
     ในกรณีที่ยานพาหนะขนสงกาซทางบกประสบอุบัติเหต ุหรือยานพาหนะขนสงกาซทางบกไม
สามารถ 
เคล่ือนท่ีได และมีความจําเปนตองถายกาซจากถังขนสงกาซของยานพาหนะขนสงกาซทางบกนั้น 
ใหถาย 
กาซจากถังขนสงกาซดังกลาวไปยังถังขนสงกาซของยานพาหนะขนสงกาซทางบกคันอื่น ๆ ได โดย
ปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     ขอ 79 การถายกาซจากยานพาหนะทุกชนิดที่บรรจุกาซซึ่งมีความจุตั้งแต 50,000 ลิตรขึ้นไป 
ให 
กระทําโดยทางทอที่มีขนาดตามที่กรมโยธาธิการกําหนดไปยังถังเก็บและจายกาซ และหามถายลง
ยาน 
พาหนะทุกชนิดโดยตรง เวนแตเปนการถายลงยานพาหนะทางน้ําที่มีระวางขับน้ําตั้งแต 3,000 ตัน
กรอสขึ้นไป 
     ขอ 80 การระบายกาซออกจากภาชนะบรรจุกาซเพราะบรรจุกาซเกินอัตราสวนที่กําหนดไว
สําหรับ 
ภาชนะบรรจุกาซแตละขนาด หรือจากภาชนะบรรจุกาซที่ไดรับการบรรจุกาซแลวเกิดรั่ว ตอง
กระทําในที่ 
โลงหรือในท่ีท่ีอาจระบายกาซไปสูท่ีปลอดภัยไดทันที 
     ขอ 81 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองควบคุมการบรรจุกาซใหเปนไปตามที่
กําหนดใน 
หมวดนี้ และตองใชพนักงานที่ผานการฝกอบรมการบรรจุกาซ และเปนผูไดรับหนังสือรับรองและ
บัตรประจํา 
ตัวจากผูคาน้ํามันซึ่งไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิง หรือจาก
สถาบันที่กรม 
โยธาธิการเห็นชอบเปนพนักงานบรรจุกาซ 
     การบรรจุกาซตามหมวดนี ้ตองกระทําในเวลาทําการของสถานที่นั้น และตองมีพนักงานบรรจุ
กาซ 
คอยดูแลการบรรจุกาซตลอดเวลาที่มีการบรรจุ และพนักงานบรรจุกาซตองติดบัตรประจําตัวไวที่
อกเสื้อดวย 
     การฝกอบรมพนักงานบรรจุกาซ การออกหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมโยธาธิการกําหนด 
                                  หมวด 10 
                   การตั้งและเก็บถังกาซหุงตมและถังเก็บและจายกาซ 
     ขอ 82 การตั้งถังกาซหุงตมในรานจําหนายกาซ ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองต้ังถังกาซหุงตมในท่ีท่ีจัดไวสําหรับต้ังถังกาซหุงตมโดยเฉพาะเทาน้ัน 
     (2) ในท่ีท่ีต้ังถังกาซหุงตมตาม (1) ตองจัดใหมีทางเดินเขาออกรานจําหนายกาซกวางไมนอย
กวา 
1.00 เมตร 
     (3) ถังกาซหุงตมตองต้ังตรงใหล้ินปดเปดอยูขางบน ถาเปนลิ้นปดเปดแบบที่มีฝาครอบ ตอง
ปดฝา 
ครอบตลอดเวลา 
     (4) ถังกาซหุงตมท่ีมีความจุไมเกิน 33 ลิตร หรือน้ําหนักกาซไมเกินถังละ 15 กิโลกรัม ใหต้ัง
เปน 
แถวเรียงชิดกันไดท้ังทางกวางและทางยาว ทางกวางไมเกินสามถังและต้ังซอนกันไดไมเกินสามช้ัน 
     (5) ถังกาซหุงตมท่ีมีความจุเกิน 33 ลิตร หรือน้ําหนักกาซเกินถังละ 15 กิโลกรัม ใหต้ังเปน
แถว 
เรียงชิดกันไดท้ังทางกวางและทางยาวทางกวางไมเกินส่ีถังและตองไมต้ังถังกาซหุงตมซอนกัน 
     (6) ตองต้ังถังกาซหุงตมใหหางจากฝาหรือผนังไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และหางจากเชิง
บันได 
หรือประตูภายในอาคารที่ใชเปนรานจําหนายกาซไมนอยกวา 1.00 เมตร 
     ขอ 83 การเก็บกาซของรานจําหนายกาซตองมีปริมาณ ดังน้ี 
     (1) รานจําหนายกาซที่เปนตึกแถวหรืออยูหางจากอาคารอื่นไมถึง 6.00 เมตร ใหเก็บกาซได
มี 
ปริมาณรวมกันไมเกิน 2,000 ลิตร ตอหนึ่งรานจําหนายกาซ 
     (2) รานจําหนายกาซที่เปนอาคารเอกเทศที่อยูหางจากอาคารอื่นไมนอยกวา 6.00 เมตร ให
เก็บ 
กาซไดมีปริมาณรวมกันไมเกิน 10,000 ลิตรตอหนึ่งรานจําหนายกาซ 
     ขอ 84 การต้ังถังกาซหุงตมในสถานท่ีใชกาซ ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองต้ังถังกาซหุงตมในท่ีท่ีจัดไวสําหรับต้ังถังกาซหุงตมโดยเฉพาะเทาน้ัน 
     (2) ตองไมต้ังถังกาซหุงตมซอนกัน 
     (3) ตองตั้งถังกาซหุงตมไวในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถายเทอากาศไดดี 
     (4) ตองมีอุปกรณยึดถังกาซหุงตม เพ่ือไมใหถังกาซหุงตมเคล่ือนหรือลม 
     ขอ 85 การตั้งถังกาซหุงตมในสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซตองปฏิบัติดังนี ้
     (1) ใหปฏิบัติตามความในขอ 84 
     (2) ตองไมต้ังถังกาซหุงตมในหองรับประทานอาหาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     (3) ตองไมต้ังถังกาซหุงตมบนช้ันบันไดหรือในตําแหนงท่ีกีดขวางทางเดิน 
     (4) ถาต้ังถังกาซหุงตมไวเปนกลุม ตองตั้งไวในที่ที่สามารถจะเขาไปปด หรือเปดลิ้นของถัง
กาซ 
หุงตมไดสะดวก 
     ขอ 86 การเก็บกาซของสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซซึ่งใชกาซจากถังกาซหุงตม ตองมี
ปริมาณ 
รวมกันไมเกิน 2,000 ลิตร 
     ขอ 87 การตั้งถังกาซหุงตมในโรงเก็บกาซ ใหปฏิบัติตามขอ 82 (1) (3) (4) (5) และ (6) 
     ขอ 88 การตั้งถังเก็บและจายกาซในสถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซ ตองปฏิบัติดังน้ี 
     (1) ตองต้ังใหมีระยะหางตามตารางท่ีกําหนดทายกฎกระทรวงน้ี 
     (2) ตองไมต้ังถังเก็บและจายกาซซอนกัน 
     (3) ตองไมต้ังถังเก็บและจายกาซไวในหองใตดิน 
     (4) ถังเก็บและจายกาซและภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 60 องศา
เซลเซียส 
ตองต้ังใหหางจากกันไมนอยกวา 6.00 เมตร 
     (5) บริเวณพื้นใตถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดินตองทําใหลาดต่ําลงไปทางดานใดดาน
หน่ึงตาม 
ความเหมาะสม และตองเทคอนกรีตหรือลาดดวยยางแอสฟลทใหเรียบ และภายในรัศม ี6.00 
เมตรจาก 
ถังเก็บและจายกาซ ตองเปนพื้นเรียบและอัดแนน 
     (6) บริเวณท่ีต้ังถังเก็บและจายกาซตองมีร้ัวโปรงทําดวยวัสดุทนไฟสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร 
ลอมรอบถังเก็บและจายกาซ และท่ีร้ัวตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง อยูหางกันไมนอยกวา 
5.00 
เมตร ทางเขาออกดังกลาวตองมีประตูโปรงท่ีเปดออกดานนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปดออก
จากภายใน 
ไดโดยไมตองไขกุญแจ และปดประตูตลอดเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงาน ถาเปนถังเก็บและจายกาซที่
อยูใน 
บริเวณโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม หรือในบริเวณคลังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หรือคลังเก็บกาซหรือใน
บริเวณ 
สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพาหนะทางน้ําและทําการบรรจุกาซเขาถังเก็บและจายกาซโดย
ยาน 
พาหนะขนสงกาซทางน้ําจะไมสรางรั้วโปรงลอมรอบถังเก็บและจายกาซก็ได เมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากกรม 
โยธาธิการ 
     (7) หัวทอรับกาซของทอรับกาซที่ไปสูถังเก็บและจายกาซตองหางจากอาคารอื่นที่ไมใชอาคาร



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริการ 
ของสถานีบริการ จากอาคารที่ใชบรรจุกาซของสถานีบรรจุกาซ จากบริเวณพื้นที่สําหรับใชบรรจุ
กาซ 
ของลานบรรจุกาซหรือจากแนวเขตที่ดินของผูอื่นในรัศมีไมนอยกวา 10.00 เมตร 
     ถาหัวทอรับกาซอยูหางจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกลาวขางตนไมถึง 
10.00 
เมตร ท้ังส่ีดาน จะตั้งถังเก็บและจายกาซในสถานที่นั้นไมได 
     ถาหัวทอรับกาซอยูหางจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกลาวขางตนไมถึง 
10.00 
เมตร แตเกิน 5.00 เมตร สามดาน ใหตั้งถังเก็บและจายกาซไดเฉพาะที่เปนสถานีบริการ แตเจา
ของ 
จะตองสรางกําแพงกันไฟแทนรั้วโปรงตรงดานที่หัวทอรับกาซอยูหางจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่ 
หรือแนว 
เขตท่ีดินดังกลาวขางตนไมถึง 10.00 เมตร ทุกดาน กําแพงกันไฟตองมีความสูงไมนอยกวา 1.80 
เมตร 
และอยูหางจากหัวทอรับกาซไมนอยกวา 5.00 เมตร 
     ถาหัวทอรับกาซอยูหางจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่หรือแนวเขตที่ดินดังกลาวขางตนไมถึง 
10.00 
เมตร แตเกิน 5.00 เมตร สองดานหรือดานเดียว ใหตั้งถังเก็บและจายกาซในสถานที่นั้นได แต
เจาของ 
จะตองสรางกําแพงกันไฟแทนรั้วโปรงตรงดานที่หัวทอรับกาซอยูหางจากอาคารหรือบริเวณพื้นที่
หรอืแนวเขต 
ท่ีดินดังกลาวขางตนไมถึง 10.00 เมตร ทุกดาน กําแพงกันไฟตองมีความสูงไมนอยกวา 1.80 
เมตร 
และอยูหางจากหัวทอรับกาซไมนอยกวา 5.00 เมตร 
     (8) หัวทอรับกาซและทอรับกาซที่ไปสูถังเก็บและจายกาซตองอยูภายในบริเวณรั้วโปรงหรือ
ภายใน 
กําแพงกันไฟซึ่งใชแทนรั้วโปรง 
     (9) หามเก็บวัสดุใด ๆ ภายในบริเวณรั้วโปรงหรือภายในกําแพงกันไฟซึ่งใชแทนรั้วโปรง 
    (10) ท่ีประตูทางเขาร้ัวโปรงใหมีปายท่ีมีขอความดังน้ี 
                                  `อันตราย 
                                  ------- 
          1. หามสูบบุหรี่ 
          2. หามกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
          3. หามบุคคลภายนอกเขา' 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ขอความในปายตองเขียนดวยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอาน
ไดงาย 
ในระยะ 25 เมตร และตองติดต้ังปายน้ันไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย 
     (11) รั้วโปรงดานใดท่ียานพาหนะอาจเขาไปชนได ตองจัดใหมีเสาทอเหล็กขนาดเสนผาน
ศูนย 
กลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร ภายในทอเหล็กใหเทคอนกรีตเต็มฝงแนนในดินนอกแนวรั้ว
โปรงดานนั้น 
ลึกไมนอยกวา 60 เซนติเมตร เสาทอเหล็กตองอยูหางจากร้ัวโปรงไมนอยกวา 50 เซนติเมตร เสา
แต 
ละตนสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา 1.10 เมตร แตไมเกิน 1.20 เมตร และมีระยะหางระหวาง
เสา 
แตละตนไมเกิน 1.20 เมตร 
     ขอ 89 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตองควบคุมการตั้งถังเก็บและจายกาซใน
สถานี 
บรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ หรือสถานีบริการที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซใหถูกตองตามที่กําหนด
ในหมวดน้ี 
     ขอ 90 เจาของและผูครอบครองรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ สถานที่จําหนายอาหารที่ใช
กาซ 
หรือโรงเก็บกาซ ตองควบคุมการต้ังถังกาซหุงตมและถังเก็บและจายกาซ และปริมาณการเก็บกาซ
ในราน 
จําหนายกาซหรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครองใหถูกตองตาม
ท่ีกําหนดใน 
หมวดนี้ 
                                  หมวด 11 
                           การปองกันและระงับอัคคีภัย 
     ขอ 91 ใหกรมโยธาธิการกําหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะหางของบริเวณ
อันตรายของ 
สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซแตละประเภทที่จะตองใชระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา และ
อุปกรณ 
ไฟฟาใหไดมาตรฐานขั้นต่ํา 
     ขอ 92 ระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่ใชในบริเวณอันตรายของสถานที่
บรรจุกาซ 
และสถานที่เก็บกาซตองไดมาตรฐานขั้นต่ําดังนี ้
     (1) แผงไฟฟา สวิตซไฟฟา เตารับและเตาเสียบ สะพานไฟ ฟวสตัดตอน โคมไฟฟา สายไฟ
ฟา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา เชน โทรศัพท กระบอกไฟฉาย กริ่งไฟฟา และอื่น ๆ ตองเปน
ชนิดท่ี 
เหมาะสมสําหรับใชในบริเวณอันตราย ท้ังน้ี ตามที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     (2) การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     ขอ 93 สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซที่มีถังเก็บและจายกาซที่มีความจุเกิน 2,250 
ลิตร 
ตองจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผาที่ไดมาตรฐานตามที่กรมโยธาธิการกําหนด 
     ขอ 94 เมื่อติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาเสร็จแลว ใหผูรับใบอนุญาต
ประกอบ 
กิจการบรรจุกาซของสถานที่บรรจุกาซ หรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เก็บกาซดังกลาว ย่ืน
หนังสือขอ 
รับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามขอ 92 จากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กรม
โยธาธิการ 
ประกาศ เมื่อไดรับการตรวจสอบและไดรับหนังสือรับรองการปฏิบัติดังกลาว จึงจะเริ่มใชงานได 
     ในการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา และการออก
หนังสือรับรอง 
การปฏิบัติตามขอ 92 ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กรมโยธาธิการประกาศ เรียกเก็บคาตรวจ
สอบได 
ในอัตราที่เหมาะสม 
     ขอ 95 หามกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณอันตรายของสถานที ่
บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ 
     ขอ 96 ในกรณีที่นายตรวจพบวามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาหรือ
อุปกรณไฟฟา 
ที่ติดตั้งในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซ ผิดไปจากที่ระบุไวในหนังสือ
รับรอง 
การปฏิบัติตามขอ 92 หรือมาตรฐานของระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาดังกลาว
ต่ํากวา 
มาตรฐานขั้นต่ําที่กรมโยธาธิการกําหนดใหนายตรวจสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจ
การบรรจุ 
กาซหรือเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เก็บกาซแกไขระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา หรืออุปกรณ
ไฟฟานั้น 
ใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีนายตรวจกําหนด และใหงดการบรรจุกาซการจําหนายกาซ การใช
กาซและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การเก็บกาซตลอดระยะเวลาที่ทําการแกไข 
     ขอ 97 ในสถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซตองจัดใหมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย 
ถาสถาน ี
บรรจุกาซและลานบรรจุกาซอยูในสถานที่เดียวกันจะจัดใหมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย
รวมกันก็ได 
     ระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่ง มีดังนี้ 
     (1) ตองติดตั้งทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงสองหัว ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 
62.5 
มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคการปกครองทองถิ่น และ
ตองมีเคร่ือง 
สูบน้ําจากทอดังกลาว และตองมีสายสูบท่ีมีความยาวไมนอยกวาความยาวของเสนทแยงมุมท่ียาวท่ี
สุดของ 
สถานีบรรจุกาซหรือลานบรรจุกาซเก็บไว ณ ที่ที่จะนํามาใชไดงาย 
     (2) ในกรณีที่ไมมีน้ําประปาหรือไมใชน้ําประปา ตองตอทอสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําหรือที่
เก็บน้ํา 
ซ่ึงมีนํ้าอยูตลอดเวลา และแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้นตองมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 0.6 ลูกบาศก
เมตร หรอื 
600 ลิตรตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร ของพื้นที่ดานนอกของถังเก็บและจายกาซ เศษของ 1 ตาราง
เมตร 
ใหคิดเปน 1 ตารางเมตร ทอ เครื่องสูบน้ํา และสายสูบตองมีลักษณะตาม (1) 
     (3) ตองมีเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายาดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิ
ใช 
เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ซึ่งสามารถใชดับเพลิงอันเกิดจากกาซหรือน้ํามันเชื้อเพลิงได และ
เคร่ืองดับ 
เพลิงดังกลาวตองมีขนาดบรรจุผงหรือน้ํายาหรือสารอยางอื่นไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัมตอพ้ืนท่ีใต
ถังเก็บ 
และจายกาซ 50 ตารางเมตร เศษของ 50 ตารางเมตร ใหคิดเปน 50 ตารางเมตร การคํานวณพื้น
ท่ี 
ใตถังเก็บและจายกาซ ใหรวมพื้นที่ใตถังเก็บและจายกาซกับพื้นที่ที่หางจากผนังถังเก็บและจาย
กาซ 3.00 
เมตร โดยรอบดวย 
     (4) เครื่องดับเพลิงตาม (3) ตองติดต้ังไวในท่ีท่ีสามารถนําออกมาใชไดงายและตองอยูใกล
จุดท่ี 
อาจเกิดอัคคีภัยไดตามตําแหนงที่ตั้งและจํานวนเครื่อง ดังน้ี 
          (ก) ที่ประตูทางเขาออกของรั้วโปรงลอมรอบถังเก็บและจายกาซ และสถานที่เก็บภาชนะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บรรจุกาซประตูละหนึ่งเครื่อง 
          (ข) ที่บริเวณที่มีการบรรจุกาซหนึ่งเครื่องตอหัวจายกาซหนึ่งถึงสามหัว ถามีหัวจายกาซ
มาก 
กวาสามหัว ใหติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเพ่ิมข้ึนหน่ึงเคร่ือง ตอหัวจายกาซทุก ๆ หนึง่ถึงสามหัว 
     (5) ถาถังเก็บและจายกาซมีความจุเกิน 50,000 ลิตร ตองมีเคร่ืองดับเพลิงซ่ึงมีขนาดบรรจุ
ผง 
หรือน้ํายา หรือสารอยางอื่นไมนอยกวา 50 กิโลกรัม ติดต้ังบนลอเล่ือนเพ่ิมข้ึนอีกสองเคร่ืองตอถัง
เก็บและ 
จายกาซหน่ึงถังดวย เคร่ืองดับเพลิงดังกลาวตองต้ังอยูใกลถังเก็บและจายกาซ 
     (6) เครื่องดับเพลิงตาม (3) และ (5) ตองไดรับการตรวจรับรองคุณภาพจากนายตรวจหรือ
ผู 
ผลิตเปนประจําอยางนอยปละครั้ง 
     ขอ 98 ในสถานีบริการตองมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย ดังน้ี 
     (1) ตองมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยตามขอ 97 (1) (2) (3) (4) (ก) (5) และ 
(6) 
     (2) ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือนํ้ายาดับเพลิงหรือเคร่ืองดับเพลิงชนิดอ่ืน
ท่ีมิใช 
เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ซึ่งสามารถใชดับเพลิงอันเกิดจากกาซหรือน้ํามันเชื้อเพลิงได และ
เคร่ืองดับ 
เพลิงดังกลาวตองมีขนาดบรรจุผง หรือน้ํายาหรือสารอยางอื่นไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัม ที่ตูจาย
กาซอีกตู 
ละหน่ึงเคร่ือง 
     (3) ภายในเขตสถานีบริการใหมีปายที่มีขอความดังนี ้
                              `วิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
                              -------------- 
          1. หยุดเดินเครื่องสูบกาซ เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง และดับเครื่องยนตรทุกชนิดทันที 
          2. ปดล้ินทุกตัวทันที 
          3. ดับเปลวไฟและตัดวงจรไฟฟาภายในบริเวณทั้งหมด 
          4. ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
          5. ปดทางเขาสถานีบริการ และหามยานพาหนะและบุคคลใด ๆ เขามาในเขตสถานี
บริการ 
          6. นําเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพรอม 
          7. แจงหนวยดับเพลิงท่ีใกลท่ีสุดโดยเร็ว 
          8. หยุดการบริการจนกวาจะระงับการรั่วของกาซได และไดตรวจสอบแลววาปริมาณกาซ
ใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อากาศมีไมพอที่จะติดไฟ' 
          ขอความในปายตองเขียนดวยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอาน
ไดงาย 
ในระยะ 10 เมตร และตองติดต้ังปายน้ันไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย 
     (4) ท่ีบริเวณตูจายกาซใหมีปายท่ีมีขอความดังน้ี 
                                  `อันตราย 
                                 -------- 
          1. ดับเครื่องยนตรขณะบรรจุกาซ 
          2. หามสูบบุหรี่ 
          3. หามกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ' 
          ขอความในปายตองเขียนดวยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอาน
ไดงาย 
ในระยะ 25 เมตร และตองติดต้ังปายน้ันไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย 
     ขอ 99 ในรานจําหนายกาซ หรือสถานท่ีใชกาซซ่ึงใชกาซจากถังกาซหุงตม หรือสถานที่
จําหนายอาหาร 
ท่ีใชกาซซ่ึงใชกาซจากถังกาซหุงตม ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายาดับเพลิง 
หรอื 
เครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใชเครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ซึ่งสามารถใชดับเพลิงอันเกิดจากกาซ
หรือน้ํามัน 
เชื้อเพลิงไดและเครื่องดับเพลิงดังกลาวตองมีขนาดบรรจุผงหรือน้ํายาหรือสารอยางอื่นไมนอยกวา 
6.8 
กิโลกรัม เคร่ืองดับเพลิงดังกลาวจะตองติดต้ังไวท่ีผนังริมประตูเขาออกหน่ึงเคร่ือง และที่บริเวณที่
ต้ังกลุม 
ถังกาซหุงตมหน่ึงเคร่ืองตอปริมาณกาซทุก 1,000 ลิตร เศษของ 1,000 ลิตร ใหคิดเปน 1,000 
ลิตร 
     ขอ 100 ท่ีบริเวณท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมและท่ีหองปรุงอาหารท่ีใชกาซของสถานท่ีจําหนาย
อาหาร 
ท่ีใชกาซ ใหมีปายท่ีมีขอความดังน้ี 
                              `วิธีปฏิบัติเมื่อกาซรั่ว 
                              -------------- 
          1. ปดล้ินทุกตัวทันที 
          2. ไมกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
          3. เปดประตูและหนาตางเพื่อใหกาซระบายออกสูภายนอกได 
          4. นําเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพรอม' 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ขอความในปายตองเขียนดวยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาวมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนและอาน
ไดงาย 
ในระยะ 10 เมตร และตองติดต้ังปายน้ันไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย 
     ขอ 101 ในสถานที่ใชกาซซึ่งใชกาซจากถังเก็บและจายกาซ หรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใช
กาซซ่ึง 
ใชกาซจากถังเก็บและจายกาซตองจัดใหมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยตามขอ 97 (1) (3) 
(4) 
(ก) (5) และ (6) 
     ถาในสถานที่ใชกาซซึ่งใชกาซจากถังเก็บและจายกาซ หรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซซึ่งใช
กาซ 
จากถังเก็บและจายกาซไมมีน้ําประปาหรือไมใชน้ําประปาตามขอ 97 (1) ตองตอทอสําหรับสูบน้ํา
จาก 
แหลงนํ้าหรือท่ีเก็บนํ้าซ่ึงมีนํ้าอยูตลอดเวลา และแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้นตองมีปริมาตรน้ําไมนอย
กวา 17 
ลูกบาศกเมตร หรอื 17,000 ลิตรตอปริมาณกาซ 12,000 ลิตร พรอมเครื่องสูบน้ําและสายสูบ
ขนาดเสน 
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร ยาวพอที่จะฉีดน้ําคลุมพื้นที่ตั้งถังเก็บและจายกาซ และ
ตองเพ่ิม 
ปริมาตรน้ําอีก 17 ลูกบาศกเมตร หรอื 17,000 ลิตร และสายสูบขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 19 
มิลลิเมตรอีก 1 สาย ตอปริมาณกาซที่เก็บเพิ่มขึ้นทุก ๆ 20,000 ลิตร เศษของ 20,000 ลิตร ให
คิดเปน 
20,000 ลิตร 
     ขอ 102 ในโรงเก็บกาซตองจัดใหมีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย ดังน้ี 
     (1) ตองติดตั้งทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงสองหัว ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 
62.5 
มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคการปกครองทองถิ่น และ
ตองมีเคร่ือง 
สูบน้ําจากทอดังกลาว และตองมีสายสูบท่ีมีความยาวไมนอยกวาความยาวของเสนทแยงมุมท่ียาวท่ี
สุดของ 
โรงเก็บกาซเก็บไว ณ ที่ที่จะนํามาใชไดงาย 
     ถาโรงเก็บกาซไมมีน้ําประปาหรือไมใชน้ําประปาตาม (1) ตองตอทอสําหรับสูบน้ําจากแหลง
น้ําหรือ 
ท่ีเก็บนํ้าซ่ึงมีนํ้าอยูตลอดเวลา และแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้นตองมีปริมาตรน้ําไมนอยกวา 17 ลูก
บาศกเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรอื 17,000 ลิตร ตอปริมาณกาซ 12,000 ลิตร พรอมเครื่องสูบน้ําและสายสูบขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 
ไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร ยาวพอท่ีจะฉีดนํ้าคลุมสถานท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตม และตองเพ่ิม
ปริมาตรน้ํา 
อีก 17 ลูกบาศกเมตร หรอื 17,000 ลิตร และสายสูบขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 19 
มิลลิเมตร 
อีก 1 สาย ตอปริมาณกาซที่เก็บเพิ่มขึ้นทุก ๆ 20,000 ลิตร เศษของ 20,000 ลิตร ใหคิดเปน 
20,000 
ลิตร 
     ขอ 103 หามใชเครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซดับเพลิงที่เกิดจากกาซ 
     ขอ 104 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ และเจาของและผูครอบครองสถานที่เก็บ
กาซตอง 
ควบคุมดูแลใหสถานที่บรรจุกาซที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซ หรือสถานที่บรรจุกาซที่ตนเปนเจา
ของหรือผู 
ครอบครอง แลวแตกรณี มีระบบการปองกันและระงับอัคคีภัยที่ไดมาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนด
ในหมวดน้ี 
     ขอ 105 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ และเจาของและผูครอบครองสถานที่เก็บ
กาซ 
ตองควบคุมดูแลไมใหผูใดกระทําการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณ
อันตรายของ 
สถานที่บรรจุกาซที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซ หรือบริเวณอันตรายของสถานที่เก็บกาซซึ่งตน
เปนเจาของ 
หรือผูครอบครอง และควบคุมดูแลไมใหมีการใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองกาซดับเพลิงท่ีเกิดจาก
กาซในสถาน 
ที่บรรจุกาซที่ตนประกอบกิจการบรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง 
                                  หมวด 12 
                       การติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัว 
     ขอ 106 ในสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบริการ สถานที่ใชกาซซึ่งใชกาซจากถังเก็บ
และ 
จายกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซซึ่งกาซจากถังเก็บและจายกาซ ตองติดต้ังเคร่ืองสง
เสียงดัง 
เมื่อกาซรั่วไวที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจายกาซบริเวณละหนึ่งเครื่อง 
     ขอ 107 ในสถานท่ีใชกาซหรือสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซซ่ึงมีถังกาซหุงตมไวในครอง
ครองและ 
มีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตร ตองติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวไวท่ีบริเวณท่ีต้ัง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และเก็บ 
ถังกาซหุงตมบริเวณละหน่ึงเคร่ือง 
     ขอ 108 เคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวตามขอ 106 และขอ 107 ตองเปนชนิดที่กรมโยธาธิการ 
เห็นชอบ และผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ใชกาซ
และสถานท่ี 
จําหนายอาหารท่ีใชกาซดังกลาวตองตรวจสอบใหเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดตลอด 
เวลา 
     ขอ 109 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ และเจาของและผูครอบครองสถานที่ใช
กาซ หรอื 
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซซึ่งมีถังกาซหุงตมไวในครอบครองและมีปริมาณกาซรวมกันทั้ง
หมดเกิน 500 
ลิตร ตองติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวในสถานีบรรจุกาซ ลานบรรจุกาซ หรือสถานีบริการท่ี
ตน 
ประกอบกิจการบรรจุกาซ หรือในสถานที่ใชกาซ หรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ท่ีตนเปนเจา
ของหรือผู 
ครอบครอง ณ บริเวณและตามจํานวนที่กําหนดในหมวดนี ้
                                  หมวด 13 
                            เจาพนักงานและนายตรวจ 
     ขอ 110 ใหเจาพนักงานและนายตรวจมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
     (1) ใหคําแนะนํา ตักเตือนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ผูใชกาซ ผูจําหนายกาซ 
หรอื 
ผูเก็บกาซใหปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
     (2) เขาไปในสถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบวาได
มี 
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือไม และอาจนํากาซ ภาชนะบรรจุกาซหรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชใน
สถานท่ี 
บรรจุกาซ หรือสถานที่เก็บกาซในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบได 
     (3) ยึดหรืออายัดภาชนะบรรจุกาซหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในสถานที่บรรจุกาซ หรือสถานที่
เก็บกาซ 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อวาขัดตอขอกําหนดในกฎกระทรวงนี ้เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคด ี
     (4) สั่งงดใชภาชนะบรรจุกาซ หรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชในสถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บ
กาซท่ีมี 
ลักษณะขัดตอขอกําหนดในกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 111 นายตรวจตองมีบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดทายกฎกระทรวงนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 112 ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 110 นายตรวจตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยว
ของ 
     ขอ 113 ใหเจาพนักงานหรือนายตรวจแจงความผิดตามขอกําหนดในกฎกระทรวงนี้ตอผูรับ
ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการบรรจุกาซ ผูใชกาซ ผูจําหนายกาซ หรือผูเก็บกาซ 
                                บทเฉพาะกาล 
                               ------------- 
     ขอ 114 บรรดาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซที่ไดยื่นไวแลวกอนวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงาน และใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
กาซท่ีได 
ออกใหไปแลวตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) 
ออกตาม 
ความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ใหถือวาเปนคําขอ
รับใบ 
อนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซและใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 115 เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามผูใด
จําหนายกาซท่ี 
บรรจุในกระปองกาซที่ไมมีเครื่องหมายอันตรายตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้ที่ตัวกระปองกาซ
ตาม ขอ 66 
แหงกฎกระทรวงน้ี หรือจําหนายกาซที่บรรจุในถังกาซหุงตมที่ไมมีขอความ `อันตราย หามกล้ิง 
หามกระแทก' 
เขียนไวท่ีตัวถังกาซหุงตมตามขอ 39 แหงกฎกระทรวงน้ี หรือที่ไมติดตั้งอุปกรณปรับความดันตาม
ขอ 
40 แหงกฎกระทรวงน้ี 
     ขอ 116 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของและผูครอบ
ครองถัง 
เก็บและจายกาซที่ไดยื่นคําขอรับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซตอกรมโยธาธิการ
กอนหรือใน 
วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2526 ใชถังเก็บและจายกาซที่ยังไมไดผานการทดสอบและตรวจสอบ
ตามขอ 62 
แหงกฎกระทรวงน้ี จากกรมโยธาธิการบรรจุกาซหรือเก็บกาซ 
     ขอ 117 เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของและผูครอบ
ครองถัง 
เก็บและจายกาซที่รับความดันของกาซไดนอยกวา 1.724 เมกาปาสกาลมาตร ท่ีมีอยูแลวในวันท่ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎ 
กระทรวงนี้ใชบังคับ ใชถังเก็บและจายกาซดังกลาวที่ยังไมไดผานการทดสอบและตรวจสอบตาม
ขอ 62 แหงกฎ 
กระทรวงนี้ จากกรมโยธาธิการบรรจุกาซหรือเก็บกาซ 
     เจาของหรือผูครอบครองถังเก็บและจายกาซที่รับความดันของกาซไดนอยกวา 1.724 
เมกาปาสกาลมาตร ท่ีผานการทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 แหงกฎกระทรวงนี้จากกรมโยธา
ธิการแลว ตองควบคุม 
ใหใชถังเก็บและจายกาซนั้นบรรจุกาซหรือเก็บกาซเฉพาะชนิดที่มีความดันไมเกินกําหนดที่ใชใน
การ 
คํานวณออกแบบถังเก็บและจายกาซดังกลาว 
     ขอ 118 เมื่อพนกําหนดสองรอยสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามผูรับใบอนุญาต
ประกอบ 
กิจการบรรจุกาซ และเจาของและผูครอบครองสถานที่เก็บกาซประกอบกิจการบรรจุกาซหรือ
จําหนายกาซ 
ใชกาซ หรือเก็บกาซ ในสถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซที่มีระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา และ
อุปกรณ 
ไฟฟา ไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 92 และขอ 93 แหงกฎกระทรวงน้ี 
     ขอ 119 เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
บรรจุกาซ และเจาของและผูครอบครองสถานที่ใชกาซหรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ซ่ึงใช
กาซจาก 
ถังเก็บและจายกาซหรือจากถังกาซหุงตม ซ่ึงมีถังกาซหุงตมอยูในครอบครอง มีปริมาณกาซรวม
กันท้ังหมด 
เกิน 500 ลิตร ประกอบกิจการบรรจุกาซหรือใชกาซหรือเก็บกาซ ในสถานีบริการ หรือสถานที่ใช
กาซ 
หรือสถานท่ีจําหนายอาหารท่ีใชกาซท่ีไมไดติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวไว ณ บริเวณ 
ที่ตั้งถังเก็บและจายกาซตามจํานวนที่กําหนดในขอ 106 แหงกฎกระทรวงน้ี และ ณ บริเวณที่ตั้ง
และ 
เก็บถังกาซหุงตมตามจํานวนที่กําหนดในขอ 107 แหงกฎกระทรวงน้ี 
     ขอ 120 เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของและผูครอบ
ครอง 
สถานที่เก็บกาซ จําหนายกาซ ใชกาซ หรือเก็บกาซในสถานที่เก็บกาซซึ่งมีบริเวณที่ตั้งและเก็บถัง
กาซหุงตม 
ไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 19 (2) ขอ 20 (2) ขอ 21 (2) และ ขอ 22 (3) แหงกฎ
กระทรวงนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 121 เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของและผูครอบ
ครอง 
รานจําหนายกาซ จําหนายกาซหรือเก็บกาซในถังกาซหุงตมในรานจําหนายกาซที่มีระดับพื้นภายใน
อาคาร 
ไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 19 (5) แหงกฎกระทรวงน้ี 
     ขอ 122 เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของและผูครอบ
ครอง 
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซใชกาซหรือเก็บกาซในสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซที่ไมไดติด 
ต้ังปายท่ีมีขอความตามท่ีกําหนดในขอ 100 ณ บริเวณท่ีต้ังและเก็บถังกาซหุงตมและท่ีหองปรุง 
อาหารที่ใชกาซตามที่กําหนดในขอ 100 แหงกฎกระทรวงน้ี 
     ขอ 123 เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของ
และผู 
ครอบครองสถานที่ใชกาซ หรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ใชกาซหรือเก็บกาซในสถานที่ใช
กาซหรือสถานท่ี 
จําหนายอาหารที่ใชกาซที่มีระบบทอกาซไมถูกตองตามที่กําหนดในขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 
แหงกฎ 
กระทรวงนี้ 
     ขอ 124 เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
บรรจุกาซใชพนักงานบรรจุกาซซึ่งไมไดผานการฝกอบรมการบรรจุกาซ และไมมีหนังสือรับรอง
และบัตร 
ประจําตัวจากผูคาน้ํามันซึ่งไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
จากสถาบันที่กรม 
โยธาธิการเห็นชอบ ทําหนาที่บรรจุกาซ 
     ขอ 125 เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสอบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของ
สถานี 
บริการซึ่งเปดดําเนินการกอน หรือในวันที ่29 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ที่มีลักษณะและระยะปลอด
ภัยขัดตอ 
ความในขอ 15 (1) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวงนี้ที่ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุกาซภาย 
ในเวลาที่กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525) 
ออก 
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 กําหนด คือ
กอนหรือใน 
วันที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 แลว และคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซดังกลาวยัง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อยูในระหวาง 
การพิจารณาของเจาพนักงานประกอบกิจการบรรจุกาซในสถานีบริการดังกลาวตอไป เวนแตเจา
ของ 
สถานีบริการจะแกไขดัดแปลงสถานีบริการนั้นใหถูกตองตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) และ
แลว 
เสร็จกอนพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดังน้ี 
     (1) สรางกําแพงกันไฟทําดวยอิฐฉาบปูนหนาไมนอยกวา 22 เซนติเมตร หรือคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
หนาไมนอยกวา 15 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 1.80 เมตร โดยรอบเขตสถานีบริการ ยกเวน
ดาน 
ที่ใชเปนทางเขาและทางออกของสถานีบริการ 
     (2) ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือนํ้ายาดับเพลิงหรือเคร่ืองดับเพลิงชนิดอ่ืนท่ีมิใช
เครื่อง 
ดับเพลิงชนิดฟองกาซ ซึ่งสามารถใชดับเพลิงอันเกิดจากกาซหรือน้ํามันเชื้อเพลิงไดตามที่กําหนด
ไวในขอ 
97 (3)  ที่ประตูทางเขาออกของรั้วโปรงรอบถังเก็บและจายกาซอีกประตูละหนึ่งเครื่อง และท่ีตู
จายกาซ 
อีกตูละหนึ่งเครื่อง 
     (3) ติดต้ังเคร่ืองสงเสียงดังเม่ือกาซร่ัวชนิดท่ีติดต้ังอยูกับท่ีภายในร้ัวโปรงรอบถังเก็บและจาย
กาซ 
หน่ึงเคร่ือง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
     (4) ติดตั้งถังเก็บและจายกาซแบบกลบ และการตั้งถังเก็บและจายกาซแบบกลบ ตองใหมี
ระยะหาง 
ตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 ทายกฎกระทรวงนี ้
     (5) ติดตั้งถังเก็บและจายกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณ และระบบไฟฟาท่ีไดผานการ
ทดสอบและ 
ตรวจสอบจากนายตรวจแลว 
     ขอ 126 เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หามเจาของ
สถานี 
บริการซึ่งเปดดําเนินการในระหวางวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2524 และวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 
2525 
ที่อยูหางจากเขตสถานีบริการอื่นไมนอยกวา 50.00 เมตร และอยูหางจากโรงเรียน สถานพยาบาล
และ 
สนามกีฬาไมนอยกวา 200.00 เมตร แตอยูหางจากสถานทูตและโรงภาพยนตรไมถึง 200.00 
เมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกอบกิจการบรรจุกาซในสถานีบริการดังกลาวตอไป เวนแตเจาของสถานีบริการจะแกไขดัด
แปลง 
สถานีบริการนั้นใหถูกตองตามขอ 125 (1) (2) (3) (4) และ (5) และแลวเสร็จกอนพน
กําหนดหนึ่ง 
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
     ขอ 127 เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับหามเจาของสถานีบริการน้ํา
มัน 
เชื้อเพลิงซึ่งประกอบกิจการบรรจุกาซใหแกยานพาหนะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะ
และระยะปลอดภัย 
ตอความในขอ 15 (1) วรรคหนึ่ง แหงกฎกระทรวงน้ี และเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจ
การบรรจุ 
กาซจากเจาพนักงานตามขอ 34 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน
ประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 หรือเปนผูที่ไดรับหนังสืออนุญาต
จากเจา 
พนักงานใหดําเนินการกอสรางเพื่อดําเนินกิจการบรรจุกาซแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ประกอบ 
กิจการบรรจุกาซในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวตอไป เวนแตเจาของสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง 
จะแกไขดัดแปลงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นใหถูกตองตามขอ 125 (1) (2) (3) (4) และ 
(5) 
และแลวเสร็จกอนพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
     ขอ 128 เจาของสถานีบริการที่ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซใหแกยาน
พาหนะ 
แลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซดังกลาวยัง
อยูใน 
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานใหนําความในขอ 23 (1) วรรคสอง แหงกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2524) 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบบั 
ท่ี 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 มาใชบังคับกับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
กาซใน 
กรณีนี้แทนความในขอ 15 (1) วรรคสองสําหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
     ขอ 129 เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับหามเจาของสถานีบริการซึ่ง
ไดรับใบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ หรือไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานใหทําการกอสราง
เพื่อดําเนิน 
กิจการบรรจุกาซแลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ประกอบกิจการบรรจุกาซในสถานีบริการ
ดังกลาวตอ 
ไป เวนแตเจาของสถานีบริการจะสรางกําแพงกันไฟตามขอ 15 (5) แหงกฎกระทรวงนี้แทนรั้ว
ตาม ขอ 
23 (3) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 28 ลง
วันท ี
29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ใหแลวเสร็จกอนพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
     ขอ 130 ความในขอ 15 (6) ในสวนที่เกี่ยวกับวัสดุที่ใชสรางอาคารบริการในสถานีบริการ ไม 
ใชบังคับกับสถานีบริการที่เปดดําเนินการและไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซแลว กอน
วันที่กฎ 
กระทรวงนี้ใชบังคับ 
     ขอ 131 บรรดาระเบียบหรือประกาศซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2524) 
หรือกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 28 
ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ใหคงใชบังคับตอไปไดเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดในกฎ
กระทรวงนี้ 
     ขอ 132 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
                              ใหไว ณ วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ. 2529 
                                     พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากขอกําหนดเกี่ยวกับการ
บรรจุกาซ 
ภาชนะบรรจุกาซ การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุกาซ เครื่องมือเครื่องใชในการบรรจุกาซ และมาตร
การ 
ความปลอดภัยในสถานที่ที่ใชในการบรรจุกาซ การจําหนายกาซ การเก็บกาซ และการใชกาซ ซ่ึง
กําหนด 
ไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 
3 
(พ.ศ. 2525) ซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ 28 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

2514 
ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขโดยยกเลิกกฎกระทรวงท้ัง 3 ฉบับนั้นเสีย 
และออก 
กฎกระทรวงข้ึนใหมเพ่ือใหมีความปลอดภัยในเร่ืองดังกลาวมากย่ิงข้ึนและปองกันมิใหเกิด
ภยันตรายแก 
ประชาชน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 


