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กฎกระทรวง 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๕   แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทํา

ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  น้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

แตไมรวมถึงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว 

“เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  แนวเขตของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ซ่ึงรวมถึงส่ิงกอสราง  ถัง  ทอ  และอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในแผนผังบริเวณ 

ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   
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“อาคารบริการ”  หมายความวา  อาคารภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและใชเปนที่จําหนาย

ผลิตภัณฑหรืออุปกรณสําหรับยานพาหนะ  หรือใชเพื่อการบริการหรือจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับ 

น้ํามันเชื้อเพลิง  กาซปโตรเลียมเหลว  กาซธรรมชาติ  หรือสินคาอ่ืน ๆ  ที่ไมกอใหเกิดเปลวไฟ 

หรือประกายไฟ  และใหหมายความรวมถึงหองน้ําหองสวมดวย 

“ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก”  หมายความวา  ส่ิงกอสรางที่ไมมีสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง 

ฝงไวในพื้น  และใชเปนที่จําหนายผลิตภัณฑหรืออุปกรณสําหรับยานพาหนะ  หรือใชเพื่อการบริการ

หรือจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  กาซปโตรเลียมเหลว  กาซธรรมชาติ  หรือสินคาอื่น ๆ   

ที่ไมกอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 

“กําแพงกันไฟ”  หมายความวา  กําแพงทึบที่สรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ  และไมมีชอง 

ใหไฟผานได   

“ที่ลางรถยนต”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชลางรถยนต  โดยมีการใชสะพานลางรถยนต  

เคร่ืองลางรถยนต  หรือมีลักษณะเปนหองลางรถยนต   

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ   

“ศาสนสถาน”  หมายความวา  วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ  มัสยิดตามกฎหมายวาดวย

การบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  วัดบาทหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง

โรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย  หรือสถานท่ีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

“โบราณสถาน”  หมายความวา  โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

“ทางสัญจร”  หมายความวา  ทางหลวง  ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  หรือถนนสวนบุคคล 

“ทางแยก”  หมายความวา  ทางสัญจรที่มีความกวางของถนนตั้งแต  ๑๒.๐๐  เมตร  ขึ้นไป  

และมีความยาวจากจุดตัดหรือจุดบรรจบของถนนตั้งแต  ๒๐๐.๐๐  เมตร  ข้ึนไป   

“ความกวางของถนน”  หมายความวา  ระยะที่วัดจากเขตทางดานหนึ่งไปยังเขตทางดานตรงขาม 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ กระปองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยา 
กับน้ํามันเชื้อเพลิงและเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

ขอ ๔ ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมเกินรอยละเกาสิบ 
ของปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๕ การวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหคิดคํานวณ 
ตามปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมวาจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยูปริมาณเทาใดก็ตาม 

ขอ ๖ ระบบไฟฟาในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
ไฟฟาที่ออกตามความในมาตรา  ๗ 

ขอ ๗ การกอสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ  ภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีระยะ 
ความคลาดเคลื่อนไปจากแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวา
ระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  และสัดสวนของสิ่งกอสรางตาง ๆ  เมื่อกอสราง 
แลวเสร็จใหมีระยะความคลาดเคลื่อนจากแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละหา 

ขอ ๘ อาคารบริการตองสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ  ไมมีชั้นลอย 
และชั้นใตดิน  และสูงไมเกินสองชั้น 

ขอ ๙ ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากตองสรางดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ  ไมมีชั้นลอย   
สูงไมเกินหนึ่งชั้น  และมีพื้นที่ของหลังคาไมเกิน  ๕๐.๐๐  ตารางเมตร 

หมวด  ๒ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 

 

 

ขอ ๑๐ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ตองมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ  
และแบบกอสราง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) แผนผังโดยสังเขป   ตองแสดงตําแหนงที่ ต้ังของสถานีบริการน้ํามัน เชื้อเพลิง   
พรอมส่ิงกอสรางตาง ๆ  ที่อยูโดยรอบเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงภายในระยะไมนอยกวา   
๕๐.๐๐  เมตร   

ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ต้ังของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได  
ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ต้ังของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได 

(๒) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตที่ดิน  เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารบริการ  
กําแพงกันไฟ  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบและตูจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ทอหรือรางระบายน้ํา  บอกักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากเฉพาะ
รานจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  รวมทั้งทางเขาและทางออกสําหรับ
ยานพาหนะ 

 แผนผังตามวรรคหนึ่ง  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๒๕๐ 
(๓) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน   ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) แปลนสวนบน  รูปดาน  รูปตัด  และแปลนฐานราก 
 (ข) รายละเอียดการกอสรางและการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ระบบ 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณตาง ๆ   
 แบบกอสรางตาม  (ก)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐ 
(๔) แบบกอสรางอาคารบริการ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  แปลนโครงสราง  และแปลนหลังคา 
 (ข) รูปดานอยางนอยสองดาน  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ค) รายละเอียดของโครงสรางแสดงสวนตาง ๆ  ของอาคารบริการ 
 แบบกอสรางตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 
(๕) แบบกอสรางทอหรือรางระบายน้ํา  และบอกักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  ตองแสดง

รายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) แปลนสวนลาง  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ข) ฝาตะแกรงปดรางระบายน้ํา  บอพัก  และบอกักไขมัน 
 (ค) รายละเอียดแสดงสวนตาง  ๆ   ของทอหรือรางระบายน้ํา   และบอกักไขมัน 

หรือระบบบําบัดน้ําเสีย   
 แบบกอสรางตาม  (ก)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐ 
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(๖) แบบกอสรางกําแพงกันไฟ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  รูปดาน  และรูปตัด 

 (ข) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ  ของกําแพงกันไฟ 

 แบบกอสรางตาม  (ก)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๒๐ 

(๗) ในกรณีที่มีส่ิงกอสรางตามขอ  ๑๓  (๒)  ตองแสดงแบบกอสรางของสิ่งกอสรางนั้นดวย 

ขอ ๑๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคง

แข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารบริการ  บอกักไขมันหรือระบบ

บําบัดน้ําเสีย  กําแพงกันไฟ  หรือส่ิงกอสรางอื่น ๆ  แลวแตกรณี 

สวนที่  ๒ 
ที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๒ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ตองมีที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย
ภายนอก  ดังตอไปนี้ 

(๑) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ

ตองติดทางหลวงหรือถนนสาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  หรือติดถนน

สวนบุคคลที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

(๒) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับทางสัญจรและตองไดรับอนุญาต

หรือไดรับความยินยอมใหทําเปนทางเชื่อมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

จากเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตหรือเจาของทางสัญจรดังกลาว  โดยมีรูปแบบของทางเขาและทางออก

สําหรับยานพาหนะไดสามรูปแบบ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๒๔.๐๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะแยกตางหาก

จากกัน  ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และหางกัน

ไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา   

๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้ 
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 (ข) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๑๙.๐๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะแยกตางหาก

จากกัน  ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และหางกัน

ต้ังแต  ๕.๐๐  เมตร  แตนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคง

ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้   

 (ค) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๑๖.๐๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะทางเดียวกัน  

ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๗.๐๐  เมตร  ขอบทางเลี้ยว 

เขาและออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๓   

ทายกฎกระทรวงนี้   

 การวัดระยะหางของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตาม   (ก)  และ  (ข)   

ใหวัดจากดานในของขอบทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

(๓) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอกับทางสัญจรที่เปน 

ทางคูตองหางจากจุดเร่ิมตนของชองเปดของเกาะกลาง  ทางระบายน้ํา  หรือกําแพงของทางสัญจรดังกลาว

ไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ที่ต้ังอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาล  และเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ

จัดต้ังข้ึน 

(๔) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงของทางสัญจร

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาล  และเขตราชการสวนทองถิ่น

อื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  ตองไมอยูตรงโคงของทางหลวงซึ่งอยูในความควบคุมดูแล 

และรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่มีรัศมีความโคงนอยกวา  ๕๐๐.๐๐  เมตร 

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  ตองไมอยูตรงโคงของทางสัญจรที่มีรัศมีความโคงนอยกวา  

๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 
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(๕) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเร่ิมโคงของทาง
สัญจรตามที่ กําหนดไวใน   (๔)   ไมนอยกวา   ๕๐ .๐๐   เมตร   ดังตัวอยางภาพประกอบที่   ๕   
ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากทางแยกตาม
หลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมอืงพัทยา  เขตเทศบาล  และเขตราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอ
กับทางหลวงซึ่งอยูในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมทางหลวงตองหางจากจุดเร่ิมโคง 
ของทางแยกซึ่งอยูฝงเดียวกันไมนอยกวา  ๓๐.๐๐  เมตร 

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 
ตองหางจากจุดเร่ิมโคงของทางแยกซึ่งอยูฝงเดียวกันไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร   

 ลักษณะตาม  (ก)  และ  (ข)  เปนดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๖  ทายกฎกระทรวงนี้   
(๗) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงต้ังของทาง

สัญจรที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน  ๑  ตอ  ๒๕  และตองไมอยูตรงทางสัญจรที่มีความลาดชัน
เกิน  ๑  ตอ  ๒๕   

ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันดานใดดานหนึ่งต้ังแต  ๑  ตอ  ๕๐  ถึง  ๑  ตอ  ๒๕  
จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงต้ังของทางสัญจร  และตองหางจาก
จุดเร่ิมโคงต้ังของทางสัญจรตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาล  และเขตราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  ตองหางจากจุดเร่ิมโคงต้ังของทางสัญจรไมนอยกวา  ๘๐.๐๐  เมตร 

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  ตองหางจากจุดเร่ิมโคงต้ังของทางสัญจรไมนอยกว า   
๑๕๐.๐๐  เมตร   

(๘) จุดเ ร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเ ร่ิมตน 
หรือจุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน  ๑  ตอ  ๕๐  ที่อยูในเสนทาง
เดียวกันไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร 

(๙) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ต้ังอยูติดทางสัญจรที่ตัดกับ 
ทางรถไฟ  ตองหางจากรางรถไฟที่ใกลที่สุดไมนอยกวา  ๓๐.๐๐  เมตร 
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สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ผานการพิจารณา
ดานความปลอดภัยและไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวงแลว  ใหไดรับ 
การยกเวนไมตองปฏิบัติตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)   

ขอ ๑๓ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน  
ดังตอไปนี้   

(๑) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังตามระยะหาง  ดังตอไปนี้   

 (ก) หางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๑) ไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๑๒  (๒)  (ก) 

  ๒) ไมนอยกวา  ๗.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๑๒  (๒)  (ข) 

  ๓) ไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๑๒  (๒)  (ค) 
 (ข) หางจากอาคารบริการไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร 

 (ค) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย   ตองหางจาก 

เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ไมใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะไมนอยกวา  

๕.๐๐   เมตร   เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

ทางเดียวกัน  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานหลังไมนอยกวา  

๑๒.๐๐  เมตร   

 (ง) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ดานที่ไมใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร  หากมีระยะนอยกวา  

๒๐.๐๐  เมตร  ตองสรางกําแพงกันไฟสูงไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ดานนั้น  และตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองหางจากกําแพงกันไฟไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  เวนแตสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะทางเดียวกัน  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง

ตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานหลังไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร 
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ในกรณีที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอยูติดกับที่ดินขางเคียงที่ผูประกอบกิจการควบคุม 
มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู  หรือไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ 
ครอบครองที่ดินขางเคียงนั้น  ระยะหางระหวางตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงกับเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร  ตามวรรคหนึ่ง  ใหลดเปน  ไมนอยกวา  ๑๕.๐๐  เมตร  ได  ทั้งนี้  ระยะหาง
ระหวางตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงถึงแนวเขตที่ดินขางเคียงจะตองไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร   

(๒) ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองไมมีอาคารอื่นใดนอกจากอาคารบริการ 
และส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก  โดยส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากตองมีพื้นที่ของหลังคาทั้งหมดรวมกัน 
ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  และใหมีส่ิงกอสรางและอุปกรณที่จําเปน
สําหรับการใหบริการได  ดังตอไปนี้   

 (ก) หอถังน้ํา 
 (ข) ที่ลางรถยนต 
 (ค) ที่ยกรถยนต 
 (ง) เสาปายเคร่ืองหมายการคา     
(๓) อาคารบริการตองอยูหางจากเขตทางสัญจรดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานอื่นไมนอยกวา  
๒๐.๐๐  เมตร  หากมีระยะหางนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร  ตองสรางกําแพงกันไฟสูงไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  
ที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานนั้น  โดยอาคารบริการดานใดดานหนึ่งตองหางจากกําแพงกันไฟ
ไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และดานอื่นตองหางจากกําแพงกันไฟไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ยกเวน
อาคารบริการที่ใชเปนหองน้ําหองสวมโดยเฉพาะ  หรือที่ใชเปนหลังคาคลุมตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง   
ใหหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะไมนอยกวา  
๕.๐๐  เมตร  และตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานอื่นไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร   

ในกรณีที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอยูติดกับที่ดินขางเคียงที่ผูประกอบกิจการควบคุม 
มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู  หรือไดรับความยินยอมจากผูมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินขางเคียงนั้น  ระยะหางระหวางอาคารบริการกับเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  
๒๐.๐๐  เมตร  ตามวรรคหนึ่ง  ใหลดเปนไมนอยกวา  ๑๕.๐๐  เมตร  ได  ทั้งนี้  ระยะหางระหวางอาคาร
บริการถึงแนวเขตที่ดินขางเคียงจะตองไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร   

 อาคารบริการแตละอาคารตองมีระยะหางกันไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร   



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๔) ในกรณีที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ติดกับดานที่ใชเปนทางเขาและทางออก

สําหรับยานพาหนะอยูตรงมุมทางหลวงหรือถนนสาธารณะที่มีความกวางของถนนตั้งแต  ๓.๐๐  เมตร  

ข้ึนไป  ใหไดรับยกเวนการสรางกําแพงกันไฟตาม  (๑)  (ง)  หรือ  (๓)  ในระยะ  ๔.๐๐  เมตร  จากมุม

ทางหลวงหรือถนนสาธารณะนั้น 

(๕) ที่ลางรถยนตหรือที่ยกรถยนตไมวาจะอยูในหรือนอกอาคารบริการ  ขอบที่ลางรถยนต

หรือที่ยกรถยนตดานหนึ่งตองหางจากเขตทางสัญจรดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และตองหางจากกําแพงกันไฟหรือเขตสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงดานใดดานหนึ่งไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และดานที่เหลือตองหางจากกําแพงกันไฟหรือเขต

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  แตถาระยะหางระหวางขอบที่ลางรถยนต 

หรือที่ยกรถยนตกับเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ไมใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยวัดจากศูนยกลางของที่ลางรถยนตหรือที่ยกรถยนต  ตองสราง

กําแพงกันไฟสูงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  และยาวออกไปขางละไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

ที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานนั้น 

ในกรณีที่ที่ลางรถยนตหรือที่ยกรถยนตอยูในอาคารหรือมีอุปกรณสําหรับปองกันละอองน้ํา

อยางถาวรและอาคารหรืออุปกรณสําหรับปองกันละอองน้ําดังกลาวอยูติดกับเขตสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงดานใด  ใหดานนั้นไดรับยกเวนการสรางกําแพงกันไฟตามวรรคหนึ่ง 

(๖) การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืนตองมีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินที่มีความจุไมนอยกวา  

๔,๐๐๐  ลิตร  สําหรับเก็บน้ํามันหลอล่ืนใชแลว   

(๗) หอถังน้ําและเสาปายเคร่ืองหมายการคาตองหางจากอาคารบริการไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 

(๘) ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากตองหางจากอาคารบริการไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  และตอง

หางจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง  และทอระบาย 

ไอน้ํามันเชื้อเพลิงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

(๙) กําแพงกันไฟดานที่อยูติดกับที่ดินของเจาของเดียวกันจะทําเปนประตูโลหะทึบชนิดบานเลื่อน

เพื่อเปนทางเขาออกก็ได  แตประตูดังกลาวตองกวางไมเกิน  ๕.๐๐  เมตร  และมีไดหนึ่งประตู  และตอง

ปดประตูตลอดเวลา  เวนแตกรณีที่มีการเขาออก 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑๐) ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัดใหมีทอหรือรางระบายน้ําโดยรอบ   
ในกรณีที่เปนทอระบายน้ําตองมีบอพักน้ําทุกระยะหางกันไมเกิน  ๑๒.๐๐  เมตร  และทุกมุมเลี้ยว   
และตองมีระบบบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนดกอนที่จะปลอยลงสูทอหรือรางระบายน้ําสาธารณะ  โดยตองแสดง
รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสียดวย  ในกรณีที่ไมมีทอหรือรางระบายน้ํา
สาธารณะตองสรางบอซึมเพื่อรองรับน้ําทิ้งภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอ  และตอง
ขจัดไขมันและสิ่งสกปรกอื่น ๆ  ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมทั้งตองทําความสะอาด
หองน้ําหองสวมอยูเสมอ   

(๑๑) อาคารบริการตองมีการระบายน้ําฝนออกจากอาคาร   โดยจะระบายน้ําฝนลงสูทอ 
หรือรางระบายน้ําสาธารณะโดยตรงก็ได   

(๑๒) พื้นลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่ใหบริการลางรถยนตหรือเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอล่ืนตองทําดวยคอนกรีต 

การวัดระยะหางของอาคารบริการตาม  (๑)  (ข)  (๓)  (๗)  และ  (๘)  ใหวัดจากริมผนัง 
หรือริมเสาของอาคารบริการ   

สวนที่  ๓ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๑๔ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใช

น้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดไดตามปริมาณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในบริเวณที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมากและที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลางตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  ใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน  ๙๐,๐๐๐  ลิตร  

ทั้งนี้  ปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยรวมกันแลว

ตองไมเกิน  ๑๘๐,๐๐๐  ลิตร 

(๒) ในบริเวณอื่นนอกจาก  (๑)  ใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน  ๑๘๐,๐๐๐  ลิตร  

ทั้งนี้  ปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยรวมกันแลว

ตองไมเกิน  ๓๖๐,๐๐๐  ลิตร 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๑๔  ตองเก็บไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
ขอ ๑๖ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  สามารถเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาด

ไดตามปริมาณ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ภายในอาคารบริการหรือส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากใหเก็บไดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
(๒) ภายนอกอาคารบริการหรือส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากใหเก็บไดไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร  

โดยพื้นที่ที่ใชจัดเก็บตองไมกีดขวางการจราจรภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ขอ ๑๗ การเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดตามขอ  ๑๖  ตองเก็บไวในขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  

กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิง  ยกเวนมีการใหบริการเปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืน 
ตองเก็บน้ํามันหลอล่ืนใชแลวไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๖) 

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบ 

ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 
 

 

ขอ ๑๘ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองเปนถังชนิดที่มีผนังสองชั้น  และตองออกแบบ  กอสราง  และผานการทดสอบ 

ตามมาตรฐาน  UL58  Standard  for  Steel  Underground  Tanks  for  Flamable  and  Combustible  Liquids  
และ  UL1746  Standard  for  External  Corrosion  Protection  Systems  for  Steel  Underground  
Storage  Tanks  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับฐานรากในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนที่  หรือลอยตัว
เนื่องจากแรงดันของน้ําใตดิน  และฐานรากตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับน้ําหนักของตัวถัง
และน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถัง  รวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ  ที่กระทําบนตัวถังไดโดยปลอดภัย 

(๓) สวนบนของผนังถังตองอยู ตํ่ากวาระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เซนติเมตร   
และหามมีส่ิงกอสรางใด ๆ  อยูเหนือสวนบนของผนังถัง  ยกเวนแทนตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลังคา
คลุมตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) ตองมีระยะหางระหวางผนังถังแตละถังไมนอยกวา  ๖๐.๐๐  เซนติเมตร   
(๕) ตัวถังตองต้ังอยูในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยผนังถังตองหางจากเขตสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร   



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๖) เมื่อติดต้ังเสร็จตองทําการกลบฝงดวยวัสดุกลบฝงใหมีความหนาจากผนังถังไมนอยกวา  
๒๐.๐๐  เซนติเมตร  โดยวัสดุกลบฝงตองไดรับการอัดแนน  และมีการปองกันวัสดุกลบฝงเลื่อนไหล 
ไปนอกบริเวณ   

วัสดุกลบฝงที่อนุญาตใหใชตามวรรคหนึ่ง  ไดแก  ทรายสะอาด  กรวดคลุก  (pea  gravel)  
ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๓.๐๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๙.๐๐  มิลลิเมตร  และหินบด  (crushed  rock)  
ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๓.๐๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๓.๐๐  มิลลิเมตร  หรือวัสดุกลบฝงอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง  สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่แบงเปนหอง  
(compartments)  ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน  โดยทอระบายไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐.๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  

และอยูหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 
(๘) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  

๑.๕๐  เมตร  และบริเวณปลายทอรับน้ํามนัเชื้อเพลิงจะตองมีการปองกันการร่ัวไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง
ลงสูพื้นดิน  ดังตอไปนี้ 

 (ก) กรณีปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงเปนแบบติดต้ังอยูเหนือระดับพื้นดิน  จะตองทําบอ
ปองกันการร่ัวซึมของน้ํามันเชื้อเพลิงลอมรอบบริเวณปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยบอดังกลาว
จะตองมีปริมาตรไมนอยกวา  ๑๕  ลิตร 

 (ข) กรณีปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงเปนแบบติดต้ังอยูใตระดับพื้นดิน  จะตองทําบอที่มี
ฝาปดปองกันการร่ัวซึมของน้ํามันเชื้อเพลิงลอมรอบบริเวณปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยบอดังกลาว
จะตองมีปริมาตรไมนอยกวา  ๑๕  ลิตร 

(๙) ตองติดต้ังอุปกรณปองกันการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงลนถัง  (overfill  protection)  ที่ขอตอ
ทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงหรือที่ขอตอทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑๐) ทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงและทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงแบบปลายทอติดต้ังอยูเหนือระดับ
พื้นดินตองแสดงสัญลักษณแถบสีไวที่ผิวทอดานนอก  เพื่อระบุประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยแถบสี
ตองมีลักษณะเปนแผนปดทับบนผิวทอหรือเปนการทาสีทับลงบนผิวทอกวางไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เซนติเมตร  
และมีสีตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑   



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ในกรณีที่ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงเปนแบบติดต้ังอยูใตระดับพื้นดินใหแสดงสัญลักษณ
แถบสีตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑  ไวที่ฝาปดของบอปองกันการร่ัวซึมตาม  (๘)  (ข) 

ตารางที่  ๑  สัญลักษณแถบสี 

ประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิง สีสําหรับระบบทอ 
น้ํามันเบนซินออกเทนเกิน  ๙๔ เหลืองและกํากับดวยชื่อผลิตภัณฑ 
น้ํามันเบนซินออกเทนไมเกิน  ๙๔  แตไมนอยกวา  ๙๑ แดงและกํากับดวยชื่อผลิตภัณฑ 
น้ํามันเบนซินออกเทนนอยกวา  ๙๑ เขียวและกํากับดวยชื่อผลิตภัณฑ 
น้ํามันดีเซล น้ําเงินและกํากับดวยชื่อผลิตภัณฑ 
ไอน้ํามันเบนซนิออกเทนเกนิ  ๙๔ เหลือง 
ไอน้ํามันเบนซนิออกเทนไมเกนิ  ๙๔  แตไมนอยกวา  ๙๑ แดง 
ไอน้ํามันเบนซนิออกเทนนอยกวา  ๙๑ เขียว 
ไอน้ํามันดีเซล น้ําเงิน 

ขอ ๑๙ เมื่อกอสรางและติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินเสร็จแลวตองทําการทดสอบ
การร่ัวซึมของตัวถังและขอตอตาง ๆ  โดยวิธีการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทําการทดสอบโดยใชแรงดันน้ํา  แรงดันอากาศ  หรือกาซเฉ่ือย  อัดดวยแรงดันไมนอยกวา  
๒๐.๖  กิโลปาสกาล  (๓  ปอนดตอตารางนิ้ว)  แตไมเกิน  ๓๔.๕  กิโลปาสกาล  (๕  ปอนดตอตารางนิ้ว)  
ในกรณีที่ทดสอบโดยใชแรงดันน้ํา  ใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  และในกรณีที่
ทดสอบโดยใชแรงดันอากาศหรือกาซเฉ่ือย  ใหใชเวลาในการทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๒   

ตารางที่  ๒  เวลาที่ใชในการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินโดยใชแรงดันอากาศ  
หรือกาซเฉ่ือย 

ความจุของถัง  
(ลิตร) 

เวลาที่ใชในการทดสอบ 
(ชั่วโมง) 

ไมเกิน  ๑๕,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๓๐,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๔๕,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๖๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  ๒๔ 
ไมนอยกวา  ๔๘ 
ไมนอยกวา  ๗๒ 
ไมนอยกวา  ๙๖ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๒) ในกรณีที่พบการรั่วซึม  ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไข  และทําการทดสอบ
ตาม  (๑)  ซํ้า  จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม 

(๓) ทําการทดสอบโดยวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   

(๔) ในกรณีที่ ถังเก็บน้ํ ามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินเปนผนังสองชั้นที่มีการทดสอบจาก
โรงงานผลิตและอัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศระหวางผนังถังชั้นนอกและชั้นใน  ใหตรวจสอบ
มาตรวัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศ  หากไมมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเกินกวาแรงดันที่ผูผลิต
กําหนด  ใหถือวาถังปราศจากการรั่วซึม  โดยไมตองทําการทดสอบตาม  (๑) 

(๕) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานการใชงานมาแลว  หามทําการทดสอบดวยแรงดันอากาศ 
ขอ ๒๐ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินเมื่อใชงานครบสิบป  ตองทําการทดสอบสภาพ 

ถังและอุปกรณใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกับที่ไดรับอนุญาต
โดยวิธีการตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙ 

การทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตามวรรคหนึ่ง  ผูทดสอบสามารถ  ทําการทดสอบ
โดยไมตองเปดพื้นลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได  แตกรณีที่ตรวจสอบแลวพบการร่ัวซึมใหเปด
พื้นลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อทําการแกไขและทดสอบซ้ํา  จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม 

ขอ ๒๑ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ใชกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ตองมี
ลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ  ที่มากระทําตอระบบ 
ทอน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยปลอดภัย 

(๒) ทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบทอชนิดแรงดัน  (pressurized  piping)  ตองเปน 
ทอน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดผนังสองชั้น  และเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

(๓) ทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงของระบบทอชนิดแรงดูด  (suction  piping)  อาจเปนทอน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดผนังชั้นเดียวหรือผนังสองชั้นก็ได  โดยตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  
และตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่เปนทอน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดผนังชั้นเดียว  ตองทําดวยเหล็กหรือวัสดุอื่น 
ที่มีมาตรฐานเทียบเทาและไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  และตองติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

  ๑) ทอตองวางลาดเอียงใหน้ํามันไหลกลับเขาสูถังโดยมีความลาดเอียงไมนอยกวา  

๑  ใน  ๑๐๐ 

  ๒) ตองติดต้ังลิ้นกันกลับที่ใตตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและตองไมมีล้ินอื่นใดติดต้ังอยู

ระหวางลิ้นกันกลับกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 

 (ข) ในกรณทีี่เปนทอน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดผนังสองชั้น  ตองออกแบบ  กอสราง  และผาน

การทดสอบตามมาตรฐาน  UL971  Standard  for  Nonmetallic  Underground  Piping  for  Flamable  

Liquids  หรือมาตรฐาน  IP  Performance  Specification  for  Underground  Pipework  Systems  at  

Petrol  Filling  Stations  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

(๔) การวางทอจะวางไวเหนือพื้นดินหรือฝงไวใตพื้นดินก็ได  แตตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินตองมีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือส่ิงอื่นใดมากระทํา

ใหเกิดการชํารุดเสียหายตอทอ  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน 

 (ข) ทอที่ฝงไวใตพื้นดินตองจัดใหมีเคร่ืองหมายถาวรไวเหนือพื้นดินแสดงแนวทอ 

ใหเห็นไดชัดเจน  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอนและน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลลงสูพื้นดิน  

กรณีที่มีการติดต้ังลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง  ๆ  ไวใตพื้นดินตองติดต้ังใหสามารถตรวจสอบ 

และบํารุงรักษาไดสะดวก 

(๕) วัสดุที่ใชในระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินปดเปด  ปะเก็น  หรือวัสดุปองกัน 

การร่ัวซึม  ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และตองไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) ในกรณีที่มิไดติดต้ังเคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวรวมกัน  ตองติดต้ังอุปกรณ 

ตัดระบบการจายน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ   

ขอ ๒๒ เมื่อติดต้ังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณเสร็จแลว  กอนการใชงานตองทําการ

ทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ทําการทดสอบการรั่วซึมโดยใชแรงดันน้ํา  แรงดันอากาศ  หรือกาซเฉ่ือยอัดดวยแรงดัน

ไมนอยกวา  ๓๔๕  กิโลปาสกาล  (๕๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที   

ในกรณีที่เปนทอที่มีผนังสองชั้นใหทดสอบเฉพาะทอชั้นในเทานั้น 

ในกรณีที่เปนทอน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานการใชงานมาแลว  หามทําการทดสอบดวยแรงดันอากาศ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๒) ในกรณีที่พบการรั่วซึม  ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไข  และทําการทดสอบ
ตาม  (๑)  ซํ้า  จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม 

(๓) ใหทําการทดสอบระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงทุกสิบปตามวิธีการที่กําหนดไวใน  (๑)  และ  (๒) 
ขอ ๒๓ การทดสอบและตรวจสอบตามขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  และขอ  ๒๒  ตองดําเนินการโดย

ผูทดสอบและตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๗  (๔)  และผูประกอบ
กิจการควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไวใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถ 
เรียกตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป 

ในกรณีที่ ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง   ให ดํา เนินการทดสอบ 
โดยผูประกอบกิจการควบคุมโดยอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๒๔ เคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน   
ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังดังตอไปนี้ 

(๑) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังรวมกับเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองติดต้ังอยูระดับพื้นดิน
โดยยึดแนนอยูบนแทนคอนกรีต  และแทนคอนกรีตตองอยูสูงกวาระดับพื้นโดยรอบไมนอยกวา  
๒๐.๐๐  เซนติเมตร 

(๒) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังแยกจากเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงจะติดต้ังอยูระดับพื้นดิน
หรือติดต้ังอยูสูงจากพื้นดินก็ได  ในกรณีที่ติดต้ังอยูระดับพื้นดินตองยึดแนนอยูบนแทนคอนกรีต   
และแทนคอนกรีตตองอยูสูงกวาระดับพื้นโดยรอบไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เซนติเมตร 

(๓) เคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังแยกจากตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีระบบการปองกัน 
มิใหมีส่ิงอื่นใดมากระทบหรือกระแทกเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง  และเคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ัง
ไวภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  (submersible  pump)  ตองเปนชนิดปองกันการระเบิด  
(explosion  proof)   

(๔) ปลายทอสูบน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่จะตอเขากับเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงตองวางอยูในบอ
คอนกรีตที่มีผนังและพื้นหนาไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่ใชแทนกันไดและไมทํา
ปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง  และตองมีการปองกันมิใหน้ําซึมเขาไปภายในบอ   

(๕) สายหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  สามารถปองกัน
ไมใหเกิดไฟฟาสถิต  และตองมีขอตอชนิดปองกันน้ํามันไหลเมื่อสายขาด  (breakaway  coupling)   
และสามารถทนความดันทดสอบไดไมนอยกวา  ๕๑๗  กิโลปาสกาล  (๗๕  ปอนดตอตารางนิ้ว) 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๖) หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอุปกรณที่หยุดการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมให

น้ํามันเชื้อเพลิงลนถังในขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง   
 (ข) ตองเปนชนิดปองกันน้ํามันหกลงพื้นดิน  ในกรณีที่หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงหลุดจาก

ชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ 
 (ค) เมื่อตอเขากับชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะแลวตองไมล่ืนหลุดออกจาก

ชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะไดงาย 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๒๕ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท   ก   ตองจัดใหมีอุปกรณระงับอัคคีภัย  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุ  ไมนอยกวา  

๖.๘๐  กิโลกรัม  มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา  3A  40B  ตามมาตรฐานระบบปองกัน

อัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ไวในบริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและสามารถ

นํามาใชงานไดสะดวกตลอดเวลา  ตามอัตราสวนอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) จํานวน  ๒  เคร่ือง  ตอตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ๑  ถึง  ๔  ตูจาย 

 (ข) จํานวน  ๓  เคร่ือง  ตอตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ๕  ถึง  ๘  ตูจาย 

 (ค) ถามีตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน  ๘  ตูจาย  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเพิ่มข้ึน  ๑  เคร่ือง  

ตอตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงทุก ๆ  ๑  ถึง  ๓  ตูจายที่เพิ่มข้ึน   

(๒) เคร่ืองดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  และผูประกอบกิจการควบคุมตอง

ตรวจสอบและบํารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เคร่ืองดับเพลิง 

ขอ ๒๖ บริเวณตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ประเภท  ก  ตองจัดให

มีปายเตือน  โดยมีขอความ  ลักษณะ  และที่ต้ัง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ปายตองมีขอความอยางนอย  ดังตอไปนี้  

“อันตราย 

 ๑. ดับเครื่องยนต 

 ๒. หามสูบบุหร่ี 

 ๓. หามกอประกายไฟ 

 ๔. ปดโทรศัพทมือถือ” 

(๒) ขอความในปายตองมองเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย  โดยมีความสูงของตัวอักษร 

ไมนอยกวา  ๒.๕๐  เซนติเมตร   

(๓) ตองติดต้ังปายนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย 

ขอ ๒๗ ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  ผูประกอบกิจการควบคุม 

ตองควบคุมดูแลมิใหมีการกระทําการใด ๆ  ที่ทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 

หมวด  ๓ 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข 
 

 

สวนที่  ๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 
 

 

ขอ ๒๘ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ตองมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ  

และแบบกอสรางตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  และตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงตามที่

กําหนดไวในขอ  ๑๑ 

สวนที่  ๒ 

ที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 
 

 

ขอ ๒๙ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ตองมีที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย

ภายนอก  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ

ตองติดถนนสาธารณะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  แตนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

หรือติดถนนสวนบุคคลที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  แตนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

(๒) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับถนนสาธารณะ  หรือถนนสวนบุคคล  

และตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความยินยอมใหทําเปนทางเชื่อมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออก

สําหรับยานพาหนะจากเจาหนาที่ ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตหรือเจาของถนนดังกลาว  โดยมีรูปแบบ 

ของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะไดสามรูปแบบ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๒๔.๐๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะแยกตางหาก

จากกัน  ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และหางกัน

ไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยวัดจากดานในของขอบทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ   

ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยาง

ภาพประกอบที่  ๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 

 (ข) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๑๖.๐๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะทางเดียวกัน  

ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๗.๐๐  เมตร   ขอบทาง 

เลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๘  

ทายกฎกระทรวงนี้ 

 (ค) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใช เปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะยาวไมนอยกวา  ๑๗.๕๐  เมตร  และมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะอยูตรงหัวมุม

ถนน  ตองมีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะแยกตางหากจากกันและอยูคนละดานของหัวมุม

ถนน  โดยทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางไมนอยกวา  ๗.๐๐  เมตร   

ขอบทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะดานในตองอยูหางจากจุดตัดของเขตสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่หัวมุมถนนไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตร  ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมี 

ความโคงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๙  ทายกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๓) จุดเ ร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเ ร่ิมตน 
หรือจุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน  ๑  ตอ  ๕๐  ตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๑๒  (๘) 

(๔) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ ต้ังอยูติดถนนสาธารณะ 
หรือถนนสวนบุคคลที่ตัดกับทางรถไฟ  ตองหางจากรางรถไฟตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  (๙) 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะผานการพิจารณา 
ดานความปลอดภัยและไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวงแลว  ใหไดรับ 
การยกเวนไมตองปฏิบัติตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

ขอ ๓๐ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังตามระยะหาง  ดังตอไปนี้ 
 (ก) หางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  ๑) ไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๒๙  (๒)  (ก) 
  ๒) ไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๒๙  (๒)  (ข) 
  ๓) ไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  กรณีที่ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

มีลักษณะตามขอ  ๒๙  (๒)  (ค)   
 (ข) ตองมีระยะหางจากผนังของอาคารบริการ  และเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ดานที่ไมใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๑)  (ข)  (ค)  และ  (ง) 
(๒) ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองไมมีอาคารอื่นใดนอกจากอาคารบริการ 

และส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก  โดยส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากใหมีไดเฉพาะเพื่อใชเปนรานจําหนาย 
กาซปโตรเลียมเหลว  และมีพื้นที่ของหลังคาทั้งหมดรวมกันไมเกิน  ๓๐.๐๐  ตารางเมตร  และใหมี
ส่ิงกอสรางและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการใหบริการได  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หอถังน้ํา 
 (ข) ที่ลางรถยนต 
 (ค) ที่ยกรถยนต 
 (ง) เสาปายเคร่ืองหมายการคา 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๓) อาคารบริการตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๓) 
(๔) ในกรณีที่เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ติดกับดานที่ใชเปนทางเขาและทางออก

สําหรับยานพาหนะอยูตรงมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางของถนนตั้งแต  ๓.๐๐  เมตร  ข้ึนไป   
ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๔)   

(๕) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  
เขตเทศบาล  และเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนและมีบริการลางรถยนต
ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตองลางรถยนตโดยใชเคร่ืองลางรถยนตหรือหองลางรถยนตที่มีการปองกันละอองน้ํา 
 (ข) การจัดวางเครื่องลางรถยนตและหองลางรถยนตสามารถดําเนินการไดสามรูปแบบ  

ดังตอไปนี้ 
  ๑) ทางเขาเครื่องลางรถยนตและหองลางรถยนตต้ังฉากกับเขตทางสัญจรดานที่ใช

เปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ  แนวอาคารที่ลางรถยนตดานชองทางออกตองหางจากเขต
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  แนวอาคารที่ลางรถยนตดานที่มีผนังปดตองหางจาก
เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  หนึ่งดาน  และหางจากเขตสถานี 
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  อีกหนึ่งดาน  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๐   
ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ๒) ทางเขาเคร่ืองลางรถยนตและหองลางรถยนตขนานกับเขตทางสัญจรดาน 
ที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ  แนวอาคารที่ลางรถยนตดานชองทางเขาและทางออก
สําหรับยานพาหนะตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  และแนวอาคาร
ที่ลางรถยนตดานที่มีผนังปดตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร   
ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๑  ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ๓) ทางเขาเครื่องลางรถยนตและหองลางรถยนตทํามุมกับเขตทางสัญจรดานที่ใช
เปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ  มุมของหองลางรถยนตจะตองหางจากเขตสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  สองดาน  และหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
ไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  อีกสองดาน  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 

 (ค) จัดใหมีพื้นที่จอดรถยนตสําหรับบริการลางรถยนตไมนอยกวาหกคัน  โดยที่ 
จอดรถยนตแตละคันตองมีลักษณะและขนาดตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ง) ตองมีการปองกันเสียงจากเครื่องลางรถยนตไมใหเกินคาระดับเสียงรบกวน 
ตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

 (จ) ใหเปดบริการลางรถยนตไดต้ังแต  ๘.๐๐  นาฬิกา  ถึง  ๑๗.๐๐  นาฬิกา 
(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ที่ต้ังอยูนอกเขตพื้นที่ตาม  (๕)  และมีบริการ

ลางรถยนตตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๕) 
(๗) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ที่มีบริการเปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืนตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตองมีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินที่มีความจุไมนอยกวา  ๔,๐๐๐  ลิตร  สําหรับ

เก็บน้ํามันหลอล่ืนใชแลว   
 (ข) ในกรณีที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาล  และเขต

ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  ตองจัดใหมีพื้นที่จอดรถสําหรับบริการเปลี่ยน
ถายน้ํามันหลอล่ืนไมนอยกวาส่ีคัน  โดยที่จอดรถยนตแตละคันตองมีลักษณะและขนาดตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๘) พื้นที่จอดรถยนตตาม  (๕)  (ค)  และ  (๗)  (ข)  ตองอยูติดเขตสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงดานใดดานหนึ่ง  หางจากอาคารบริการ  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  เคร่ืองสูบน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง  และทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงของถัง 
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และพื้นที่จอดรถยนตตองไมกีดขวางการจราจร
ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๙) พื้นลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่ใหบริการลางรถยนตหรือเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอล่ืนตองทําดวยคอนกรีต 

(๑๐) หอถังน้ําและเสาปายเคร่ืองหมายการคา  ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก  กําแพงกันไฟ   
ทอหรือรางระบายน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  และการระบายน้ําฝนออกจากอาคารบริการ  ตองมีลักษณะ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  และ  (๑๑)  ตามลําดับ 

สวนที่  ๓ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๓๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใช
น้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดไดตามปริมาณ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไดไมเกิน  ๖๐,๐๐๐  ลิตร   
(๒) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยรวมกันแลวตองไมเกิน  

๒๐,๐๐๐  ลิตร   
ขอ ๓๒ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๓๑  ตองเก็บไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  

และใหมีตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดรวมกันไดไมเกินส่ีตู 
ขอ ๓๓ การเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข   

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗   

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง 
เคร่ืองสูบ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 

 

 

ขอ ๓๔ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบตูจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง  และอุปกรณ  ตองมีลักษณะ  วิธีการติดต้ัง  และการทดสอบและตรวจสอบตามที่กําหนดไว
ในขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  และขอ  ๒๔  ตามลําดับ 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ  ๓๕  การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕  ขอ  ๒๖  และขอ  ๒๗ 

หมวด  ๔ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 

 

 

ขอ ๓๖ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ตองมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ  
และแบบกอสราง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง   

 (ก) แผนผังโดยสังเขป  ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๑) 

 (ข) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตที่ดินของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารบริการ  

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบและตูจาย

น้ํามันเชื้อเพลิง  เข่ือนหรือกําแพง  ทอหรือรางระบายน้ํา  บอกักไขมันส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากเฉพาะ

รานจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  รวมทั้งทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะ 

 (ค) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ  ตองแสดงรายละเอียด

อยางนอย  ดังตอไปนี้ 

  ๑) แปลนสวนบน  รูปดาน  รูปตัด  และแปลนฐานราก 

  ๒) รายละเอียดการกอสรางและการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามัน

เชื้อเพลิง  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณตาง ๆ   

  แบบกอสรางตาม  ๑)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐ 

 (ง) ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง 

เหนือพื้นดินขนาดใหญ 

(๒) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ลักษณะที่สอง   

 (ก) แผนผังโดยสังเขป  ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๑) 

 (ข) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตที่ดินของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารบริการ  

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบ

และตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  เข่ือนหรือกําแพง  ทอหรือรางระบายน้ํา  บอกักไขมัน  ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐาน

รากเฉพาะรานจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  รวมทั้งทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะ 

 (ค) แบบกอสรางถัง เก็บน้ํามันเชื้อ เพลิงใตพื้นดิน   แบบกอสรางอาคารบริการ   

แบบกอสรางทอหรือรางระบายน้ํา  และบอกักไขมัน  แบบกอสรางของสิ่งกอสรางอื่น ๆ  และรายการ

คํานวณความมั่นคงแข็งแรง  ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)   

และขอ  ๑๑  ตามลําดับ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ง) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ  ตองแสดงรายละเอียด
ตามที่กําหนดไวใน  (๑)  (ค)   

 (จ) ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง 
เหนือพื้นดินขนาดใหญ 

 (ฉ) แบบกอสรางเข่ือนหรือกําแพง  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
  ๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก 
  ๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
  ๓) รายละเอียดการกอสราง 
  แบบกอสรางตาม  ๑)  และ  ๒)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๒๐ 

สวนที่  ๒ 
ที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 

 

 

ขอ ๓๗ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  เพื่อการจําหนาย  ตองมีที่ต้ัง  ลักษณะ   
และระยะปลอดภัยภายนอก  ดังตอไปนี้ 

(๑) เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ
ตองติดทางสัญจรที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร   

(๒) ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒   
วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  และวรรคสอง 

ขอ ๓๘ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังตามระยะหางตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๑) 
(๒) ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองไมมีอาคารอื่นใดนอกจากอาคารบริการ 

และส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก  โดยส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากตองมีพื้นที่ของหลังคาทั้งหมดรวมกัน 
ไมเกินรอยละสิบของพื้นที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  และใหมีส่ิงกอสรางและอุปกรณที่จําเปน
สําหรับการใหบริการไดตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๒)   

(๓) อาคารบริการตองอยูหางจากเขตทางสัญจรดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับ
ยานพาหนะไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  และตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานอื่นที่ไมใช
เปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร  หนึ่งดาน  และดานที่เหลือ 
ตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

อาคารบริการแตละอาคารตองมีระยะหางกันไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 
(๔) ที่ลางรถยนตหรือที่ยกรถยนตตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๕) 
(๕) การเปลี่ยนถายน้ํามันหลอล่ืนตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๖) 
(๖) หอถังน้ําและเสาปายเคร่ืองหมายการคาตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๗)   
(๗) ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานรากตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๘) 
(๘) การระบายน้ําฝนออกจากอาคารบริการตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๑๑) 
(๙) ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   ที่มีบริการลางรถยนตหรือเปลี่ยนถาย

น้ํามันหลอล่ืน   พื้นลานในสวนที่ใหบริการดังกลาวตองทําดวยคอนกรีตและตองจัดใหมีทอ 
หรือรางระบายน้ํา  ในกรณีที่เปนทอระบายน้ําตองมีบอพักน้ําทุกระยะหางกันไมเกิน  ๑๒.๐๐  เมตร  
และทุกมุมเลี้ยว  เพื่อใหน้ําเสียจากการใหบริการดังกลาวถูกบําบัดกอนที่จะไหลลงสูทอหรือราง 
ระบายน้ําสาธารณะ  ในกรณีที่ไมมีทอหรือรางระบายน้ําสาธารณะตองสรางบอซึมเพื่อรองรับน้ําทิ้ง
ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอ  พรอมทั้งตองมีบอกักไขมันเพื่อขจัดไขมัน 
และส่ิงสกปรกอื่น ๆ  ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

พื้นลานสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสวนอื่นที่ทําดวยคอนกรีตตองจัดใหมีทอหรือราง 

ระบายน้ําตามวรรคหนึ่งดวย 

(๑๐) บอกักไขมันตาม  (๙)  ตองมีความจุไมนอยกวา  ๕๐๐  ลิตรตอพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงทุก ๆ  ๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร  ใหคิดเปน  ๕๐๐.๐๐  ตารางเมตร 

พื้นที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง  ใหคิดเฉพาะพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงสวนที่ทําดวยคอนกรีต  แตไมรวมอาคารบริการ 

ขอ ๓๙ ลักษณะและระยะปลอดภัยภายในของการต้ังถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในขอ  ๕๐  และขอ  ๕๑ 

สวนที่  ๓ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๔๐ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใช
น้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดไดตามปริมาณ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ลักษณะที่หนึ่ง   
 (ก) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยหรือชนิดไวไฟปานกลางไวในถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงเหนือพื้นดินไดไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร   
 (ข) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมเกินสองถัง   
(๒) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ลักษณะที่สอง   
 (ก) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยหรือชนิดไวไฟปานกลางไวในถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงเหนือพื้นดินไดไมเกิน  ๖๐,๐๐๐  ลิตร  โดยถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวตองมีความจุไมเกิน  
๓๐,๐๐๐  ลิตร   

 (ข) เก็บน้ํามันเชื้อเพลงิทุกชนิดไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินไดไมเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร   
ขอ ๔๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  สามารถเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาด

ไดตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗   

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลงิ 

เคร่ืองสูบ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 
 

 

ขอ ๔๒ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองมีขอตอสําหรับติดต้ังอุปกรณติดกับถัง  อยางนอยดังตอไปนี้ 
 (ก) ขอตอทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (ข) ขอตอทอจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (ค) ขอตอทอสําหรับระบายของเหลวออก 
 (ง) ขอตออุปกรณวัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง   
 (จ) ขอตอทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิง   
 (ฉ) ในกรณีที่อุปกรณระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงของถังมีคาการระบายนอยกวาอัตรา 

การระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉินตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๓  ตองมีอุปกรณระบายความดัน 
กรณีฉุกเฉิน  (emergency  venting)  เพิ่มเติม  เพื่อระบายความดันในกรณีที่เกิดเพลิงไหมภายนอก 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง   



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ลักษณะขอตอสําหรับติดต้ังอุปกรณตามวรรคหนึ่งเปนไปดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๓  
ทายกฎกระทรวงนี้ 

ตารางที่  ๓  อัตราการระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉิน 

พ้ืนท่ีผิวสัมผสั

น้ํามันเชื้อเพลิง 

(wetted  area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอน้ํามันเชื้อเพลิง  

ฉุกเฉิน 

(ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง) 

พ้ืนท่ีผิวสัมผสั

น้ํามันเชือ้เพลงิ 

(wetted  area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอน้ํามันเชื้อเพลิง  

ฉุกเฉิน 

(ลูกบาศกเมตร 

ตอชั่วโมง) 

พ้ืนท่ีผิวสัมผสั 

น้ํามันเชื้อเพลิง 

(wetted area) 

(ตารางเมตร) 

อัตราการระบาย 

ไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ฉุกเฉิน 

(ลูกบาศกเมตร

ตอชั่วโมง) 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

         ๑๐ 

         ๑๒ 

   ๖๕๐ 

   ๙๕๐ 

๑,๓๐๐ 

๑,๖๐๐ 

๑,๙๕๐ 

๒,๒๕๐ 

๒,๕๕๐ 

๒,๙๐๐ 

๓,๒๐๐ 

๓,๘๕๐ 

๑๔ 

๑๖ 

๑๘ 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๓๕ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๔,๕๐๐ 

๕,๑๕๐ 

๕,๘๐๐ 

๖,๒๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๗,๘๐๐ 

๘,๕๐๐ 

๙,๒๐๐ 

       ๑๐,๕๐๐ 

       ๑๑,๕๐๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๑๘๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

        >๓๐๐ 

๑๒,๖๐๐ 

๑๓,๖๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 

๑๕,๒๐๐ 

๑๖,๒๐๐ 

๑๗,๐๐๐ 

๑๗,๘๐๐ 

๑๘,๕๐๐ 

๑๙,๒๐๐ 

๒๐,๗๐๐ 

๒๔,๒๐๐ 

หมายเหตุ  :- คาพื้นที่ผิวสัมผัสน้ํามันเช้ือเพลิง  (wetted  area)  ของถังเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงใหคํานวณ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ถังตามแนวนอน  (horizontal  tank) 

  ๑.๑ ถังรูปทรงกระบอก  (cylindrical  tank)  คิดจากรอยละเจ็ดสิบหาของพื้นที่ผิวถังทั้งหมด 

  ๑.๒ ถังทรงสี่เหลี่ยมคิดจากผลรวมของพื้นท่ีผิวดานลางและดานขาง 

 (๒) ถังตามแนวตั้ง  (vertical  tank)  คิดจากพื้นที่ผิวถังเฉพาะสวนที่อยูเหนือพื้นดินในกรณีท่ีถังมีความสูง

มากกวา  ๙.๐๐  เมตร  (๓๐.๐๐  ฟุต)  ใหคิดพื้นที่ผิวถังเทากับถังที่มีความสูง  ๙.๐๐  เมตร  (๓๐.๐๐  ฟุต) 

 (๓) ในกรณีท่ีพื้นที่ผิวสัมผัสน้ํามันเช้ือเพลิงที่คํานวณไดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไมเปนไปตามคาที่กําหนดไวใน

ตารางการคํานวณอัตราการระบายไอน้ํามันเช้ือเพลิงฉุกเฉินใหใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก   



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๒) ในกรณีที่ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินมีความจุมากกวา  ๑๙,๐๐๐  ลิตร  ตองมีชอง
สําหรับคนลง  (man  hole)  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๖๐.๐๐  เซนติเมตร 

(๓) ตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวาสองเทาของความเคน 
ที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง  หรือทําจากวัสดุ
อื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับฐานราก  โดยฐานรากตองออกแบบและกอสราง 
ใหสามารถรับน้ําหนักของตัวถัง  และน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถังได 

(๕) ผิวภายนอกของถังตองมีการปองกันการกัดกรอน  โดยการทาสีรองพื้นกันสนิมไมนอยกวา
สองคร้ัง  แลวทาทับดวยสีเคลือบไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง  หรือใชวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ผนังถังตองหางจากอาคารบริการ  ส่ิงกอสรางที่ไมมีฐานราก  และตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตร 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกสถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการใชเอง   

(๗) ผนังถังตองหางจากเขตทางสัญจรดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ

ไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตร  และตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานอื่นที่ไมใชทางเขา 

และทางออกสําหรับยานพาหนะไมนอยกวา  ๑๕.๐๐  เมตร  หากมีระยะนอยกวา  ๑๕.๐๐  เมตร   

ตองสรางกําแพงกันไฟสูงไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ที่ เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดานนั้น   

และตัวถังตองหางจากกําแพงกันไฟไมนอยกวา  ๗.๕๐  เมตร 

(๘) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินแตละถังตองหางกันไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร   

โดยวัดจากผนังถัง 

(๙) หามต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินไวในอาคารบริการหรือส่ิงกอสรางที่ไมมีฐาน

ราก  ยกเวนสวนใดสวนหนึ่งของอาคารบริการที่ย่ืนออกมาเพื่อใชเปนหลังคาคลุมตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๑๐) โดยรอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองทําเข่ือนหรือกําแพงลอมไว  มีขนาด 

ใหพอที่จะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทากับถังใบใหญที่สุด   

(๑๑) ผนังของเขื่อนหรือกําแพงตองสามารถปองกันของเหลวไหลผานได  และสามารถ 

ทนแรงดันของน้ํามันเชื้อเพลิงขณะที่บรรจุเต็มเข่ือนหรือกําแพง 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑๒) ผนังของเขื่อนหรือกําแพงตองหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  
๓.๐๐  เมตร 

(๑๓) ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง  สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่แบงเปนหอง  
(compartments)  ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน  โดยทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิง
ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐.๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร 

(๑๔) ความใน  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๒)  ไมใชบังคับแกสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการ
ใชเองที่ติดต้ังเปนการชั่วคราวในสถานที่ที่มีการกอสราง   

ขอ ๔๓ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีลักษณะ 
และวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  และขอ  ๒๑   

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่ง  จะเปนชนิด 
ที่มีผนังหนึ่งชั้นหรือผนังสองชั้นก็ได 

ขอ ๔๔ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ใชกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน 

ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ  ที่มากระทําตอระบบ 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยปลอดภัย 

(๒) ตองใชทอที่ทําดวยเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาและไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๓) การวางทอจะวางไวเหนือพื้นดินหรือฝงไวใตพื้นดินก็ได  แตตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินตองมีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือส่ิงอื่นใดมากระทํา

ใหเกิดการชํารุดเสียหายตอทอ  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน 

 (ข) ทอที่ฝงไวใตพื้นดินตองจัดใหมีเคร่ืองหมายถาวรไวเหนือพื้นดินแสดงแนวทอ 

ใหเห็นไดชัดเจน  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอนและน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลลงสูพื้นดิน  

กรณีที่มีการติดต้ังลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง  ๆ  ไวใตพื้นดินตองติดต้ังใหสามารถตรวจสอบ 

และบํารุงรักษาไดสะดวก   



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๔) การตอทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงเขากับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีล้ินปดเปด  ซ่ึงอยูใกลกับ

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) ตองติดต้ังอุปกรณปองกันการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงอันเกิดจากแรงโนมถวง   

(anti-siphon  valve)  ที่ทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงอยูใกลกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันน้ํามัน

เชื้อเพลิงไหลออกจากถังในกรณีที่ทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงแตกเสียหาย  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๓  

ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) ในกรณีที่ทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงไมไดตอเขากับสวนบนสุดของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  

ตองติดต้ังลิ้นควบคุมการปดโดยอัตโนมัติเมื่อทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงถูกไฟไหม  (fire  emergency  valve)  

ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑๓  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) วัสดุที่ใชในระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินปดเปด  ปะเก็น  หรือวัสดุปองกัน 

การร่ัวซึม  ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และตองไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๘) ในกรณีที่มิไดติดต้ังเคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวรวมกัน  ตองติดต้ังอุปกรณ 

ตัดระบบการจายน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 

ขอ ๔๕ ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณที่ติดต้ังกับถังน้ํามัน

เชื้อเพลิง  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไวในขอ  ๕๔ 

ขอ ๔๖ เคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ

และวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๔ 

ขอ ๔๗ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง

เหนือพื้นดิน  และระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๒  

และขอ  ๒๓  ตามลําดับ 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๔๘ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕  ขอ  ๒๖  และขอ  ๒๗ 

ในกรณีที่มีการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิงใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๕๕   



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

หมวด  ๕ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะของแผนผัง 

 

 

ขอ ๔๙ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง  ตองมีแผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังโดยสังเขป  ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๑) 
(๒) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ที่ต้ังของถังน้ํามันเชื้อเพลิง  

ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และหองเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิง 

สวนที่  ๒ 
ลักษณะและระยะปลอดภัย 

 

 

ขอ ๕๐ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง  ที่มีการจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยไมใช
อุปกรณไฟฟา  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บไวในหองเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ   
 (ก) ผนังของหองเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร   
 (ข) หองเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีชองระบายอากาศติดต้ังที่ระดับพื้นไมนอยกวา 

สองชอง  แตละชองมีพื้นที่หนาตัดสุทธิหรือชองเปดโลงไมนอยกวา  ๔๐๐.๐๐  ตารางเซนติเมตร   
และตองกอสรางดวยวัสดุที่ไมเปนเชื้อเพลิงเปนสวนใหญ   

(๒) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต้ังอยูภายนอกหองเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (ก) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองต้ังหางจากเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและอาคารยกเวน

หลังคาคลุมถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  โดยรอบ   
 (ข) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองต้ังบนพื้นคอนกรีตหนาไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เซนติเมตร   

และตองมีขอบผนังคอนกรีตหรือกออิฐฉาบปูนสูงไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เซนติเมตร  เพื่อปองกันไมให
น้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลออก   



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๕๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท   ง   ที่มีการจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช 
ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่เปนอุปกรณไฟฟา  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองต้ังหางจากเขตสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงและอาคารยกเวนหลังคาคลุมถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตรโดยรอบ   

(๒) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองต้ังบนพื้นคอนกรีตหนาไมนอยกวา  
๑๐.๐๐  เซนติเมตร  และตองมีขอบผนังคอนกรีตหรือกออิฐฉาบปูนสูงไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เซนติเมตร  
เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลออก 

สวนที่  ๓ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๕๒ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ไมใช
น้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดไวในถังน้ํามันเชื้อเพลิงไดชนิดละไมเกินสองถัง 

ขอ ๕๓ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง  สามารถเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาด
ไดไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  โดยตองเก็บไวในขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

สวนที่  ๔ 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 
 

 

ขอ ๕๔ ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณตองมีลักษณะ 

และวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมไดติดต้ังไวในตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองต้ังตรงและวางอยูบนพื้น

ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  มีชองจายน้ํามันเชื้อเพลิงอยูดานบนของถัง 

(๒) หามทําการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยอุปกรณที่ทําใหเกิดแรงดันอากาศภายในถังน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

(๓) หามตอทอน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางถังน้ํามันเชื้อเพลิงเขาดวยกัน   

(๔) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองปดฝาไวตลอดเวลาที่ไมไดใชงาน 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๕) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตองเปนชนิดที่ติดต้ังถังน้ํามันเชื้อเพลิงไวภายในตูจาย   
 (ข) บริเวณที่ติดต้ังถังน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีชองระบายอากาศที่ระดับพื้นไมนอยกวา   

๒  ชอง  แตละชองมีพื้นที่หนาตัดสุทธิหรือชองเปดโลงไมนอยกวา  ๔๐๐.๐๐  ตารางเซนติเมตร   
 (ค) สายหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  สามารถ

ปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต  และทนความดันทดสอบไดไมนอยกวา  ๕๑๗  กิโลปาสกาล  (๗๕  ปอนด
ตอตารางนิ้ว) 

 (ง) หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   

  ๑) มีอุปกรณที่หยุดการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมให

น้ํามันเชื้อเพลิงลนถังในขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง   

  ๒) ตองเปนชนิดปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงหกลงพื้นดินในกรณีที่หัวจายน้ํามัน

เชื้อเพลิงหลุดจากชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ   

  ๓) เมื่อตอเขากับชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะแลวตองไมล่ืนหลุดออก

จากชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะไดงาย 

(๖) เคร่ืองสูบและอุปกรณสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉพาะ  และตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีอยางสม่ําเสมอ   

สวนที่  ๕ 

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

 

ขอ ๕๕ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท   ง   ตองจัดใหมีอุปกรณระงับอัคคีภัย  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา  

๖.๘๐  กิโลกรัม  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งเคร่ือง  ไวที่บริเวณถังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  

โดยเคร่ืองดับเพลิงตองอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดตลอดเวลา   



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๒) ตองมีทรายในปริมาณไมนอยกวา  ๒๐๐  ลิตร  เก็บไวในบริเวณใกลถังน้ํามันเชื้อเพลิง  

และสามารถนํามาใชงานไดสะดวกตลอดเวลา 

ขอ ๕๖ บริเวณถังน้ํามันเชื้อเพลิงหรือตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

ประเภท  ง  ตองจัดใหมีปายเตือนตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๖ 

ขอ ๕๗ ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดใหมีผูดูแลตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดเวลาที่มีการ

จายน้ํามันเชื้อเพลิง  และตองควบคุมมิใหมีการกระทําการใด ๆ  ที่ทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

หมวด  ๖ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 

 

 

ขอ ๕๘ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ตองมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ  

และแบบกอสราง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ลักษณะที่หนึ่ง   

 (ก) แผนผังโดยสังเขป  ตองมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๑) 

 (ข) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารบริการ  ทาเทียบ

เรือหรือโปะเหล็ก  กําแพงกันไฟ  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบและตูจาย

น้ํามันเชื้อเพลิง  ทอหรือรางระบายน้ํา  บอกักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  เข่ือนหรือกําแพง   

และส่ิงกอสรางอื่น ๆ   

 (ค) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ  ตองแสดงรายละเอียด

ตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๖  (๑)  (ค) 

 (ง) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กตองแสดงรายละเอียด

อยางนอย  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

  ๑) แปลนสวนบน  รูปดาน  และรูปตัด   

  ๒) รายละเอียดการกอสรางและการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณตาง ๆ     

  แบบกอสรางตาม  ๑)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐ 
 (จ) ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง 

เหนือพื้นดินขนาดใหญและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็ก 
(๒) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ลักษณะที่สอง   
 (ก) แผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ  ตองแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไวใน  

(๑)  (ก)  และ  (ข) 
 (ข) แบบกอสรางอาคารบริการและแบบกอสรางกําแพงกันไฟ  ตองแสดงรายละเอียด

ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  (๔)  และ  (๖)  และแบบกอสรางเข่ือนหรือกําแพงตองแสดงรายละเอียด
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๖  (๒)  (ฉ) 

 (ค) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
  ๑) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไวใน 

ขอ  ๑๐  (๓) 
  ๒) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไวใน 

ขอ  ๓๖  (๑)  (ค) 
  ๓) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ ติดต้ังภายในโปะเหล็กตองแสดงรายละเอียด 

ตามที่กําหนดไวใน  (๑)  (ง) 
 (ง) แบบกอสรางทาเทยีบเรือ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
  ๑) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  และแปลนโครงสราง 
  ๒) รูปดานอยางนอยสองดาน 
  ๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
  ๔) รายละเอียดการกอสราง 
  แบบกอสรางตาม  ๑),  ๒)  และ  ๓)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 
 (จ) แบบกอสรางโปะเหล็ก  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
  ๑) แปลนพื้น  รูปดาน  และรูปตัด 
  ๒) รายละเอียดการกอสราง 
  แบบกอสรางตาม  ๑)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ฉ) ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็ก  ทอน้ํามัน
เชื้อเพลิง  โปะเหล็ก  อาคารบริการ  บอกักไขมันหรือระบบบําบัดน้ําเสีย  กําแพงกันไฟ  เข่ือน 
หรือกําแพง  หรือส่ิงกอสรางอื่น ๆ  แลวแตกรณี 

สวนที่  ๒ 
ที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 

 

 

ขอ ๕๙ การกอสรางหรือติดต้ังทาเทียบเรือ  โปะเหล็ก  หรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา   
ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

ขอ ๖๐ ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  สวนที่อยูบนพื้นดินตองไมมี
อาคารอื่นใดนอกจากอาคารบริการ  สําหรับโปะเหล็กใหมีไดเฉพาะอาคารบริการสูงไมเกินหนึ่งชั้น 

สวนที่  ๓ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๖๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใช
น้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาดไดตามปริมาณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท   จ  ลักษณะที่หนึ่ง  ใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยรวมกันแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 

(๒) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ลักษณะที่สอง   
 (ก) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็กไดไมเกิน  ๖๐,๐๐๐  ลิตร 
 (ข) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินไดไมเกิน  ๖๐,๐๐๐  ลิตร 
ขอ ๖๒ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๖๑  ตองเก็บไวในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  

ดังตอไปนี้ 
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ใหเก็บไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
(๒) น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย  ใหเก็บไวในถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็ก  หรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
ใตพื้นดิน 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖๓ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  สามารถเก็บน้ํามันหลอล่ืนหรือน้ํามันกาด
รวมกันไดไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร  โดยตองเก็บไวในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๑๗  และตองเก็บไวภายในอาคารบริการ 

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง 

ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 
 

 

ขอ ๖๔ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๑๘ 

ขอ ๖๕ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังตามที่กําหนด 
ไวในขอ  ๔๒  และหามนํามาติดต้ังไวบนโปะเหล็ก   

ขอ ๖๖ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็ก  ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวาสองเทาของความเคน

ที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากการรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ  หรือทําจากวัสดุอื่นที่มีมาตรฐาน

เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ผิวภายนอกของตัวถัง  ตองมีการปองกันการกัดกรอน  โดยการทาสีรองพื้นกันสนิม 

ไมนอยกวาสองครั้ง  แลวทาทับดวยสีเคลือบไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง  หรือใชวิธีการอื่นที่มีมาตรฐาน

เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับโปะเหล็ก  และหามใชสวนหนึ่งสวนใดของโปะเหล็ก

เปนผนังถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ งไวทุ กถัง   สําหรับถั งที่ แบง เปนหอง  

(compartments)  ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน  โดยทอระบายไอน้ํามัน

เชื้อเพลิงตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐.๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๖๗ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ใชกับถังน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีลักษณะ 

และวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ  ที่มากระทําตอระบบ 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  รวมถึงการขยายตัวและการหดตัวของน้ํามันเชื้อเพลิงและการเคลื่อนไหวของโปะเหล็ก

ไดโดยปลอดภัย   

(๒) ตองใชทอที่ทําดวยเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาและไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา   

(๓) การวางทอจะวางไวเหนือพื้นดินหรือฝงไวใตพื้นดินก็ได  แตหามวางทอไวในน้ํา   

และตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินตองมีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือส่ิงอื่นใดมากระทํา

ใหเกิดการชํารุดเสียหายตอทอ  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน 

 (ข) ทอที่ฝงไวใตพื้นดินตองจัดใหมีเคร่ืองหมายถาวรไวเหนือพื้นดินแสดงแนวทอ 

ใหเห็นไดชัดเจน  และตองมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอนและน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลลงสูพื้นดิน  

ในกรณีที่มีการติดต้ังลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง ๆ  ไวใตพื้นดินหรือภายในสิ่งกอสรางตองติดต้ัง 

ใหสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาไดสะดวก 

 (ค) ตองจัดใหมีทอออน  (flexible  hose)  ระหวางทอน้ํามันเชื้อเพลิงบนฝงกับทอน้ํามัน

เชื้อเพลิงของโปะเหล็กเพื่อปองกันระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงเสียหายเมื่อโปะเหล็กเคลื่อนไหว  และตอง

จัดใหมีล้ินปดเปดติดต้ังที่ทอน้ํามันเชื้อเพลิงบนฝงใกลกับทอออนดวย 

(๔) วัสดุที่ใชในระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินปดเปด  ปะเก็น  หรือวัสดุปองกัน 

การร่ัวซึมตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และตองไมทําปฏิกิริยากบัน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) ในกรณีที่มิไดติดต้ังเคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวรวมกัน  ตองติดต้ังอุปกรณ 

ตัดระบบการจายน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 

(๖) ในกรณีที่ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงติดต้ังอยูในระดับที่สูงกวาตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงและทําให

เกิดแรงดันภายในระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง  ที่ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองติดต้ังอุปกรณปองกันการไหล

ของน้ํามันเชื้อเพลิงอันเกิดจากแรงโนมถวง  (anti-siphon  valve)  ที่ขอตอทอจายน้ํามันเชื้อเพลิงดานที่

ติดกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อปองกันการร่ัวไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีที่ระบบทอน้ํามัน

เชื้อเพลิงหรือสายหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเสียหาย 
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ขอ ๖๘ เคร่ืองสูบและตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  
และตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองติดต้ังอยูบนฝง  สะพานเทียบเรือ  หรือบนโปะเหล็ก 
(๒) สายหัวจายน้ํ ามันเชื้อเพลิงที่มีความยาวเกิน   ๕.๕๐   เมตร   ตองมีการปองกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับสายหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองเปนชนิดที่มีอุปกรณหยุดการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง 

เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเชื้อเพลิงลนถังในขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  และหามมีอุปกรณล็อกการทํางาน
ของหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใหมีผูดูแลตลอดเวลาที่มีการจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๖๙ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
เหนือพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดต้ังภายในโปะเหล็ก  และระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  ตามลําดับ 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๗๐ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ใหปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕  ขอ  ๒๖  และขอ  ๒๗ 

หมวด  ๗ 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 

 

 

ขอ ๗๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ตองมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ  
และแบบกอสราง  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังโดยสังเขป   ตองแสดงตําแหนงที่ ต้ังของสถานีบริการน้ํามัน เชื้อเพลิง   
พรอมส่ิงกอสรางตาง ๆ  ที่อยูโดยรอบเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงภายในระยะไมนอยกวา  
๕๐๐.๐๐  เมตร 
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ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ต้ังของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได  

ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ต้ังของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงได 

(๒) แผนผังบริเวณ  ตองแสดงเขตที่ดิน  เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง  ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  แหลงน้ํา

ดับเพลิง  ตําแหนงระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง  เข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกัก

น้ํามันเชื้อเพลิง  ทอหรือรางระบายน้ําหลัก  และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  รวมทั้งทางเขาและทางออกสําหรับ

ยานพาหนะ 

(๓) แผนผังของสิ่งกอสรางภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหแสดงแตละแผนผัง  

ดังตอไปนี้ 

 (ก) แผนผังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 
 (ข) แผนผังระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ   แสดงตําแหนงเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง   

แหลงน้ําดับเพลิง  ที่เก็บสารเคมีสําหรับดับเพลิง  เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการดับเพลิง  
และสถานีดับเพลิง 

 (ค) ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ   

ใหจัดทําตารางเพื่อแสดงขนาด  ความสูง  ปริมาณความจุ  ชนิดของหลังคาถัง  ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง  

ผลิตภัณฑที่เก็บไวในถัง  และอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ  ที่ติดต้ังอยูกับถัง 

 การแสดงรายละเอียดตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐๐ 

(๔) แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แปลนสวนบน  อุปกรณตาง ๆ  ที่ติดต้ังอยูกับถัง  แปลนสวนลาง  และแปลนฐานราก 

 (ข) รูปดาน  รูปตัด  และรายละเอียดของฐานราก 

 (ค) รายละเอียดการกอสรางและการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 แบบกอสรางตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 

(๕) แบบระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) จุดรับ  จุดจาย  ขนาดทอ  ล้ินปดเปด  และอุปกรณหลัก 

 (ข) เคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเคร่ือง 

 (ค) ฐานรองรับระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 
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(๖) แบบระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ขนาดทอ  ล้ินปดเปด  และอุปกรณหลัก 
 (ข) เคร่ืองสูบน้ําพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเคร่ือง 
 (ค) ฐานรองรับระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ 
(๗) แบบกอสรางอาคารแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  แปลนโครงสราง  และแปลนหลังคา   
 (ข) รูปดานอยางนอยสองดาน  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ค) รายละเอียดของโครงสราง 
 (ง) รายละเอียดของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ติดต้ังอยูกับแทนจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
 แบบกอสรางตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 

(๘) แบบกอสรางระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียด
อยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แปลนพื้นและแปลนฐานราก 
 (ข) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
 (ค) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ  ของระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 แบบกอสรางตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 
(๙) แบบกอสรางทอหรือรางระบายน้ํา  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) แปลนพื้น  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ข) ฝาตะแกรงปดรางระบายน้ําและบอพัก 
 (ค) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ  ของทอหรือรางระบายน้ํา 
 แบบกอสรางตาม  (ก)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 

(๑๐) แบบกอสรางเข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียด 
อยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แปลนพื้นและแปลนฐานราก 
 (ข) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
 (ค) รายละเอียดการกอสราง 
 แบบกอสรางตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐ 
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(๑๑) แบบกอสรางร้ัวและประตู  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แปลนฐานราก  รูปดาน  และรูปตัด 

 (ข) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ  ของร้ัวและประตู 

(๑๒) ในกรณีที่มีส่ิงกอสรางอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแสดง 

แบบรายละเอียดของสิ่งกอสรางนั้นดวย 

ขอ ๗๒ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคง

แข็งแรง  ระบบความปลอดภัย  และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  แทนจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง  เข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอดับเพลิง  

ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบอุปกรณนิรภัย  ระบบไฟฟา  หรือส่ิงกอสรางอื่น ๆ  

ภายในเขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ที่มีปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ลิตร  

ใหแสดงรายงานการประเมินความเสี่ยงดวย 

สวนที่  ๒ 

ที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 
 

 

ขอ ๗๓ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ตองมีที่ต้ัง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย

ภายนอกตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ   

ขอ ๗๔ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยคลังน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๗๕ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ที่มีปริมาณการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน  

๕๐๐,๐๐๐  ลิตร  จะตองต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีระยะหางจากเขตพระราชฐานไมนอยกวา  

๑,๐๐๐.๐๐  เมตร  และเขตสถานศึกษา  ศาสนสถาน  สถานพยาบาล  และโบราณสถานไมนอยกวา  

๒๐๐.๐๐  เมตร 

การวัดระยะหางตามวรรคหนึ่งใหวัดจากผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๓ 

การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ขอ ๗๖ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  สามารถเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดตามปริมาณ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไดไมเกิน  ๒,๐๐๐  ลิตร   

(๒) เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไดไมจํากัดปริมาณ 

(๓) เก็บน้ํามันหลอล่ืนไดไมเกิน  ๖๐,๐๐๐  ลิตร 

ขอ ๗๗ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๗๖  ตองเก็บไวในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  

ดังตอไปนี้ 

(๑) การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๗๖  (๑)  และ  (๒)  ตองเก็บไวในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒) การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๗๖  (๓)  ตองเก็บไวในขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปอง

น้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามนัเชื้อเพลิง 

ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ 
 

 

ขอ ๗๘ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ  ใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงวาดวยคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน  NFPA  
407  Standard  for  Aircraft  Fuel  Servicing  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗๙ การเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกอากาศยานจะใชระบบทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  (hydrant  
systems)  หรือระบบรถเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  (mobile  fueller)  ก็ได 

ขอ ๘๐ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ที่ใชระบบทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  (hydrant  
systems)  ตองมีระบบระงับการจายน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉินบริเวณที่มีการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
ใหอากาศยาน  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ติดต้ังระบบหยุดการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉิน  ในบริเวณที่แผงควบคุมการสูบ 
จายน้ํามันเชื้อเพลิงอยางนอยหนึ่งจุด 

(๒) ติดต้ังระบบหยุดการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่หลุมจอดอากาศยาน
ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นและเขาถึงไดโดยสะดวกอยางนอยหนึ่งจุด  โดยมีสีหรือสัญลักษณที่เห็น
ไดชัดเจน 

ขอ ๘๑ หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิง  (hydrant  pit  valve)  ตองติดต้ังใหหางจากอาคารไมนอยกวา  
๑๕.๐๐  เมตร   

ขอ ๘๒ อุปกรณสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับอากาศยาน  ตองมีชุดควบคุมการสูบจายน้ํามัน
แบบมือถือตลอดเวลาในขณะที่มีการสูบจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับอากาศยาน 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๘๓ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ใหเปนไป

ตามกฎกระทรวงวาดวยคลังน้ํามันเชื้อเพลิง  และมาตรฐาน  NFPA  407  Standard  for  Aircraft  Fuel  

Servicing  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๘๔ สถานีบ ริการน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิงประ เภท   ก   ที่ ได รับใบอนุญาตหรือได รับ 

ความเห็นชอบแบบแปลนแผนผังและแบบกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และขอ  ๒๖  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  ขอ  ๒๓  และขอ  ๒๗ 

(๓) ขอ  ๑๘  (๑๐)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๔) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง

ครบสิบปตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๒  (๓)  ตองดําเนินการตามระยะเวลา  ดังตอไปนี้   



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ก) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
ใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัย 
ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ประเภทที่  ๑  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ใหเร่ิมทําการ
ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อครบสิบปนับแต
วันที่มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว 

 (ข) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมเคยทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามประกาศกรมโยธาธิการ  เ ร่ืองมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ประเภทที่  ๑  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ใหเร่ิมทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง
ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 (ค) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอย  ใหเร่ิมทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบ 
ทอน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๘๕ สถานีบ ริการน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิงประ เภท   ข   ที่ ได รับใบอนุญาตหรือได รับ 
ความเห็นชอบแบบแปลนแผนผังและแบบกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และการจัดใหมีปายเตือนซ่ึงขอ  ๓๕  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๒๖  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕   
(๓) การแสดงสัญลักษณแถบสีของทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงขอ  ๓๔  กําหนดให

ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  (๑๐)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ 

(๔) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง
ซ่ึงขอ  ๓๔  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  และขอ  ๒๓ 

(๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง
ครบสิบปซ่ึงขอ  ๓๔  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๐  และขอ  ๒๒  (๓)  ตองดําเนินการ
ตามระยะเวลา  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

 (ก) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ืองมาตรฐานความปลอดภัยของ

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ประเภทที่  ๒  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ใหเร่ิมทําการ

ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อครบสิบปนับแต

วันที่มีการทดสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว 

 (ข) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมเคยทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามประกาศกรมโยธาธิการ  เ ร่ืองมาตรฐาน 

ความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง  ประเภทที่  ๒  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.  ศ.  ๒๕๓๘  

ใหเร่ิมทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง

ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 (ค) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะชนิดไวไฟปานกลาง

หรือชนิดไวไฟนอย  ใหเร่ิมทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและระบบ 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๖) การควบคุมดูแลมิใหมีการกระทําการใด ๆ  ที่ทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟซึ่งขอ  ๓๕  

กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๗ 

ขอ ๘๖ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ค  ที่ไดรับใบรับแจงการประกอบกิจการ 

หรือไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลนแผนผังและแบบกอสรางตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และการติดต้ังตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงขอ  ๔๕  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไว

ในขอ  ๕๔  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๖)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕   

(๓) ขอ  ๔๒  (๑)  (ฉ)  และ  (๑๐)  และขอ  ๔๔  (๕)  และ  (๖)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายใน

หาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

  

(๔) การติดต้ังถังน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงขอ  ๔๕  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๕๔  
(๑)  และ  (๔) 

(๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
เหนือพื้นดิน  และระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงกอนใชงานซึ่งขอ  ๔๗  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนด 
ไวในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  และขอ  ๒๓ 

(๖) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
เหนือพื้นดิน  และระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงครบสิบปซ่ึงขอ  ๔๗  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๒๐  และขอ  ๒๒  (๓)  ตองดําเนินการภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๗) การจัดใหมีปายเตือนซ่ึงขอ  ๔๘  กําหนดใหปฏิบัติตามที่ กําหนดไวในขอ  ๒๖   
ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

(๘) การควบคุมดูแลมิใหมีการกระทําการใด  ๆ  ที่ทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
ซ่ึงขอ  ๔๘  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๗ 

ขอ ๘๗ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ง  ที่ไดรับใบรับแจงการประกอบกิจการ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และการจัดใหมีปายเตือนซ่ึงขอ  ๕๖  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๒๖  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕  ขอ  ๕๔  (๑)  และ  (๔)  และขอ  ๕๗ 
(๓) ขอ  ๕๔  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๖)  และขอ  ๕๕  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
ขอ ๘๘ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  จ  ที่ไดรับใบรับแจงการประกอบกิจการ 

หรือไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลนแผนผังและแบบกอสรางตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และการจัดใหมีปายเตือนซ่ึงขอ  ๗๐  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๒๖  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕   
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(๓) การติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน  และการ
ทําเข่ือนหรือกําแพงลอมรอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินซ่ึงขอ  ๖๕  กําหนดใหปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในขอ  ๔๒  (๑)  (ฉ)  และ  (๑๐)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ 

(๔) ขอ  ๖๗  (๖)  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   
(๕) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงขอ  ๖๙  กําหนดใหปฏิบัติตามที่

กําหนดไวในขอ  ๑๙  ขอ  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  และขอ  ๒๓ 
(๖) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงครบสิบป

ซ่ึงขอ  ๖๙  กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๐  และขอ  ๒๒  (๓)  ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๗) การควบคุมดูแลมิใหมีการกระทําการใด ๆ  ที่ทําใหเปลวไฟหรือประกายไฟซึ่งขอ  ๗๐  
กําหนดใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๗ 

ขอ ๘๙ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ฉ  ที่ไดรับใบอนุญาต  หรือไดรับความเห็นชอบ
แบบแปลนแผนผังบริเวณและแบบกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแต 

(๑) ขอ  ๔  และขอ  ๗๒  วรรคสอง  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ขอ  ๕   
(๓) การทดสอบและการตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ครบสิบปตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยคลงัน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) ในกรณีที่มีการแกไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบ 

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณ  ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองปฏิบัติ
ตามขอ  ๗๕   
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงบัญญัติใหกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับท่ีตั้ง  แผนผัง  รูปแบบ  และลักษณะของสถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง  การเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง  และลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุน้ํามันเช้ือเพลิง   
วิธีปฏิบัติงาน  การจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมืออ่ืนใดภายในสถานที่ดังกลาว  รวมทั้ง 
การควบคุมอ่ืนใดอันจําเปนเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ  ความเสียหาย   
หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือส่ิงแวดลอม  จากการประกอบกิจการสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 




