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กฎกระทรวง 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๗)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้สําหรับ

เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เพื่อให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ยานพาหนะ 
“เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  แนวเขตของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ซึ่งรวมถึงสิ่งก่อสร้าง  ถัง  ท่อ  และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง  ๆ  ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนผังบริเวณของ
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว”  หมายความว่า  แนวเขตภายในเขตสถานีบริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่ใช้สําหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่
ยานพาหนะ 

“อาคารบริการ”  หมายความว่า  อาคารภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและใช้เป็น 
ที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สําหรับยานพาหนะ  หรือใช้เพื่อการบริการหรือจําหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับ
น้ํามัน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก๊าซธรรมชาติ  หรือสินค้าอื่น  ๆ  ที่ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ  
และให้หมายความรวมถึงห้องน้ําและห้องส้วมด้วย 

“สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก”  หมายความว่า  สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้าง 
ฝังไว้ในพื้น  และใช้เป็นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สําหรับยานพาหนะ  หรือใช้เพื่อการบริการ 
หรือจําหน่ายสินค้าที่ เก่ียวกับน้ํ ามัน   ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ก๊าซธรรมชาติ  หรือสินค้าอื่น   ๆ   
ที่ไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

“กําแพงกันไฟ”  หมายความว่า  กําแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ  มีความหนา 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้ 

“ที่ล้างรถยนต์”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ล้างรถยนต์  โดยมีการใช้สะพานล้างรถยนต์  
เคร่ืองล้างรถยนต์  หรือมีลักษณะเป็นห้องล้างรถยนต์ 

“บริเวณอันตราย”  หมายความว่า  พื้นที่รอบ  ๆ  ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และพื้นที่รอบ  ๆ  บริเวณและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ ใช้บรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

“โรงมหรสพ”  หมายความว่า  โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
“ศาสนสถาน”  หมายความว่า  วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  มัสยิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง
โรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น 

“โบราณสถาน”  หมายความว่า  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“สนามกีฬา”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา  เช่น  ฟุตบอล  รักบ้ี  บาสเกตบอล  
มวย  หรือกรีฑา  และมีอัฒจันทร์ที่ก่อสร้างอย่างถาวรสําหรับผู้เข้าชม 

“ทางสัญจร”  หมายความว่า  ทางหลวง  ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  หรือถนนส่วนบุคคล 
“ทางแยก”  หมายความว่า  ทางสัญจรที่มีความกว้างของถนนตั้งแต่  ๘.๐๐  เมตร  ขึ้นไป  

และมีความยาวจากจุดตัดหรือจุดบรรจบของถนนตั้งแต่  ๒๐๐.๐๐  เมตร  ขึ้นไป 
“ความกว้างของถนน”  หมายความว่า  ระยะที่วัดจากเขตทางด้านหนึ่งไปยังเขตทางด้านตรงข้าม 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แบบฝังไว้ในดิน   ทั้ งนี้   การออกแบบ   การสร้าง  การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๓ ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้บรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ไม่เกิน 
ร้อยละแปดสิบห้าของปริมาตรถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ข้อ ๔ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ  ภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้มีระยะ
ความคลาดเคลื่อนไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบ  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่า 
ระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  และสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ  เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ให้มีระยะความคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้า 

ข้อ ๕ อาคารบริการต้องสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่  ไม่มีชั้นลอยและชั้นใต้ดิน  
และสูงไม่เกินสองชั้น 

ข้อ ๖ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่  ไม่มีชั้นลอย   
สูงไม่เกินหนึ่งชั้น  และมีพื้นที่ของหลังคาไม่เกิน  ๕๐.๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีหน้าที่ควบคุมดูแล 
ไม่ให้มีการซื้อ  ขาย  หรือจําหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 
 

 

ข้อ ๘ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องมีแผนผังโดยสังเขป  แผนผังบริเวณ   
และแบบก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังโดยสังเขป  ต้องแสดงตําแหน่งที่ตั้งของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง  ๆ  ที่อยู่โดยรอบเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในระยะไม่น้อยกว่า  
๒๐๐.๐๐  เมตร 

ในกรณีที่แผนผังโดยสังเขปไม่สามารถแสดงถึงที่ตั้งของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้   
ให้จัดทําแผนผังในระยะที่ทําให้สามารถบ่งชี้ถึงที่ตั้งของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ 

(๒) แผนผังบริเวณ  ต้องแสดงเขตที่ดิน  เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เขตบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อาคารบริการ  กําแพงกันไฟ  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน  
แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เคร่ืองสูบและตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ท่อหรือรางระบายน้ํ า   
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  บ่อกักไขมัน  สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก  และสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ  รวมท้ัง
ทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ 

แผนผังบริเวณ  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒๕๐ 
(๓) แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน  บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ใช้ฝังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) แปลนส่วนบน  รูปด้าน  รูปตัด  และแปลนฐานราก 
 (ข) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝัง

ไว้ในดิน  ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
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แบบก่อสร้างตาม  (ก)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๕๐ 
(๔) แบบก่อสร้างอาคารบริการ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  แปลนโครงสร้าง  และแปลนหลังคา 
 (ข) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ค) รายละเอียดของโครงสร้างแสดงส่วนต่าง  ๆ  ของอาคารบริการ 
แบบก่อสร้างตาม  (ก)  และ  (ข)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกวา่  ๑  ใน  ๑๐๐ 
(๕) แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ํา  และบ่อกักไขมัน  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แปลนส่วนล่าง  รูปตัดตามขวาง  และรูปตัดตามยาว 
 (ข) ฝาตะแกรงปิดรางระบายน้ํา  บ่อพัก  และบ่อกักไขมัน 
 (ค) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง  ๆ  ของท่อหรือรางระบายน้ํา  และบ่อกักไขมัน 
แบบก่อสร้างตาม  (ก)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๕๐ 
(๖)  แบบก่อสร้างกําแพงกันไฟ  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  รูปด้าน  และรูปตัด 
 (ข) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง  ๆ  ของกําแพงกันไฟ 
แบบก่อสร้างตาม  (ก)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒๐ 
ข้อ ๙ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของ

ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน  บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ฝังถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อาคารบริการ  บ่อกักไขมัน  กําแพงกันไฟ  หรือสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ใช้ฝังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน  อาคารบริการ  บ่อกักไขมัน  กําแพงกันไฟ  
หรือสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ  ตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และข้อ  ๙  ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
แสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้  แต่ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการคํานวณดังกล่าวมาแสดงแทน 

หมวด  ๓ 
ที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๑ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีที่ตั้ง  ลักษณะ  และระยะปลอดภัย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากเขตของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงบรรจุไม่น้อยกว่า  ๕๐ .๐๐  เมตร  และต้องห่างจากเขตของสถานทูต  สถานกงสุล  



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

สถานศึกษา  สถานพยาบาล  โรงมหรสพ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือสนามกีฬา  ไม่น้อยกว่า  
๒๐๐.๐๐  เมตร  เว้นแต่สถานทูต  สถานกงสุล  สถานศึกษา  สถานพยาบาล  โรงมหรสพ  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  หรือสนามกีฬา  จะได้รับอนุญาตให้มีขึ้นภายหลังวันที่ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ 
ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมครบถ้วนและถูกต้องแลว้ 

ในกรณี ที่ เป็นสถานีบ ริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่ อการจําหน่ าย   เขตสถานีบ ริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกต้องอยู่ติดทางหลวง  ถนนสาธารณะ  หรือทางสาธารณะ   
ซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๒.๐๐  เมตร 

(๒) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านที่ ใช้ เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับ
ยานพาหนะต้องแยกต่างหากจากกัน  มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐  เมตร  และห่างกันไม่น้อยกว่า  
๕.๐๐  เมตร  ขอบทางเลี้ยวเข้าออกต้องโค้งออก  และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร   
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๓) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับทางสัญจรที่เป็นทางคู่  
ต้องห่างจากจุดเร่ิมต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง  ทางระบายนํ้า  หรือกําแพงของทางสัญจรดังกล่าว 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร  เว้นแต่เป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาลนคร  เขตเทศบาลเมือง  และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๔) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งของทางสัญจร
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาลนคร  เขตเทศบาลเมือง   
และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจร 
ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า  ๕๐๐.๐๐  เมตร 

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของทางสัญจรที่ มีรัศมีความโค้ง 
น้อยกว่า  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 

(๕) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องห่างจากจุดเร่ิมโค้งของทางสัญจร
ตามที่กําหนดไว้ใน  (๔)  ไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องห่างจากทางแยกตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาลนคร  เขตเทศบาลเมือง   
และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น  จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออก
สําหรับยานพาหนะที่เชื่อมกับทางสัญจรต้องห่างจากจุดเร่ิมโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า  
๓๐.๐๐  เมตร 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ 
ต้องห่างจากจุดเร่ิมโค้งของทางแยกซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร 

ลักษณะตาม  (ก)  และ  (ข)  เป็นดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๗) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจร

ที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน  ๑  ต่อ  ๒๕  และต้องไม่อยู่บนทางสัญจรที่มีความลาดชันเกิน   
๑  ต่อ  ๒๕ 

ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่  ๑  ต่อ  ๕๐  ถึง  ๑  ต่อ  ๒๕  
จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจร  และต้องห่างจาก 
จุดเร่ิมโค้งตั้งของทางสัญจรตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพัทยา  เขตเทศบาลนคร  เขตเทศบาลเมือง   
และเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ต้องห่างจากจุดเร่ิมต้นโค้งตั้งของทางสัญจร 
ไม่น้อยกว่า  ๘๐.๐๐  เมตร 

 (ข) นอกเขตพื้นที่ตาม  (ก)  ต้องห่างจากจุดเร่ิมต้นโค้งตั้งของทางสัญจรไม่น้อยกว่า  
๑๕๐.๐๐  เมตร 

(๘) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องห่างจากจุดเร่ิมต้นหรือจุดสิ้นสุดของ
เชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน  ๑  ต่อ  ๕๐  ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า  
๕๐.๐๐  เมตร 

(๙) จุดเร่ิมต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ตั้งอยู่ติดทางสัญจรที่ตัดกับทางรถไฟ  
ต้องห่างจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า  ๓๐.๐๐  เมตร 

(๑๐) เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีกําแพงกันไฟโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า  ๑.๘๐  เมตร  
ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ถ้ากําแพงกันไฟตําแหน่งใดห่างจากผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิน  ๒๐.๐๐  เมตร  
จะทําประตูเหล็กทึบชนิดบานเลื่อนเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสถานที่ของเจ้าของที่ดินเดียวกันก็ได้  แต่ประตู
ดังกล่าวต้องกว้างไม่เกิน  ๕.๐๐  เมตร  และต้องปิดประตูตลอดเวลา  จะเปิดได้ต่อเม่ือมีการเข้าออก  
ทั้งนี้  ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวแห่งหนึ่งจะมีประตูดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งช่อง 

(๑๑) เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  
๑๐.๐๐  เมตร  ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

พื้นที่ระหว่างเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องปรับ
พื้นให้เรียบ  ห้ามก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว  เว้นแต่จะเป็นสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์
ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑๒) ภายในเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องไม่มีอาคารอื่นใดนอกจากอาคารบริการ  
ห้องน้ําและห้องส้วม  ที่ล้างรถยนต์หรือที่ยกรถยนต์  และสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก  โดยสิ่งก่อสร้าง 
ที่ไม่มีฐานรากต้องมีพื้นที่ของหลังคาทั้งหมดรวมกันไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
และให้มีสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการได้  ซึ่งต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัย  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ขอบอาคารบริการต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  
ยกเว้นด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  
ทั้งนี้  ในกรณีขอบอาคารบริการที่ใช้เป็นหลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากเขตบริการ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  
๗.๐๐  เมตร 

 (ข) ห้องน้ําและห้องส้วมจะสร้างขึ้นนอกอาคารบริการก็ได้  แต่ต้องมีระยะห่างจาก 
ขอบอาคารบริการหรือเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และต้องห่างจาก 
ร้ัวโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกของสถานี
บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

 (ค) ที่ล้างรถยนต์หรือที่ยกรถยนต์ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอาคารบริการ  ขอบที่ล้างรถยนต์
หรือที่ยกรถยนต์ด้านหน่ึงต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร 

 (ง) สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  อาคารบริการ  
และห้องน้ําและห้องส้วม  ไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และต้องห่างจากร้ัวโปร่งรอบถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  และต้องห่างจากตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  
๖.๐๐  เมตร 

 (จ) อาคารบริการแต่ละอาคาร  และสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานรากแต่ละแห่ง  ต้องมีระยะห่างกัน
ไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร 

 (ฉ) สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการ  ได้แก่  หอถังน้ํา  และ 
เสาป้ายเครื่องหมายการค้า  ที่อยู่ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้มีระยะปลอดภัยภายในเป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๓) ในกรณีที่สถานที่ตั้งสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่น   
ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ผ่านการพิจารณา
ด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแล้ว  ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙) 
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หมวด  ๔ 
การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ระบบท่อและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีระยะห่างตามที่กําหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) ต้องไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ้อนกัน 
(๓) ต้องห่างจากภาชนะบรรจุน้ํามันที่มีจุดวาบไฟต่ํากว่า  ๖๐  องศาเซลเซียส  ไม่น้อยกว่า  

๖.๐๐  เมตร 
(๔) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีร้ัวโปร่งทําด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า  

๑.๘๐  เมตร  ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และที่ร้ัวต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง
อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก  มีกุญแจ
ชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ  และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน 

(๕) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร 

(๖) หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องอยู่ภายในบริเวณร้ัวโปร่ง 

(๗) ห้ามเก็บวัสดุใด  ๆ  ภายในบริเวณร้ัวโปร่ง 
(๘) ที่ประตูทางเข้าร้ัวโปร่งให้มีป้ายที่มีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 

“อันตราย 
๑.  ห้ามสูบบุหร่ี 
๒.  ห้ามก่อประกายไฟ 
๓.  ห้ามบุคคลภายนอกเข้า 
๔.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ” 

ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  และต้องติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 

(๙) ร้ัวโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้  ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนวร้ัวโปร่งด้านนั้นลึก
ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากร้ัวโปร่งไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร   
เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  
๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 
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ข้อ ๑๓ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสายหัวจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  รวมท้ังการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสายหัวจ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ทั้งนี้  การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์  ตู้จ่าย   
หัวจ่ายและสายหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าว  ต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๑๔ การตั้งตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องห่างจากเคร่ืองสูบน้ํามันและถังเก็บน้ํามันไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร 
(๒) ต้องห่างจากตู้จ่ายก๊าซธรรมชาติและตู้จ่ายน้ํามันไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร 
(๓) ต้องห่างจากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 
(๔) ต้องห่างจากเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอาคารบริการไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร  

ยกเว้นอาคารบริการที่ใช้เป็นหลังคาคลุมตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๕) ต้องห่างจากแนวเขตทางสัญจรไม่น้อยกว่า  ๗.๐๐  เมตร 
(๖) ด้านที่ยานพาหนะสามารถเข้าถึงตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้  ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินลึก
ไม่น้อยกว่า  ๖๐  เซนติเมตร  กันตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้านนั้น  เสาท่อเหล็กต้องอยู่ห่างจากตู้จ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นของสถานีบริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และมีระยะห่างระหว่าง 
เสาแต่ละต้นไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๗) ที่บริเวณตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้มีป้าย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ป้ายที่หนึ่ง  ให้มีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
  “ห้ามบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้ม  หากฝ่าฝืนมีความผิด” 
 (ข) ป้ายที่สอง  ให้มีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 

“อันตราย 
๑.  ดับเคร่ืองยนต์ขณะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๒.  ห้ามสูบบุหร่ี 
๓.  ห้ามก่อประกายไฟ 
๔.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ” 
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ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  และต้องติดป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 

หมวด  ๕ 
วิธีการบรรจุก๊าซ 

 
 

ข้อ ๑๕ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ต้องบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้เฉพาะรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  หรือรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์  ให้บรรจุได้ไม่เกิน
ร้อยละแปดสิบห้าของปริมาตรถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวรถยนต์ 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มี
การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๑๘ การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องบรรจุลงในถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเท่านั้น  และต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนต่อหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้ากับท่อรับ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องต่อสายดินของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้น
ให้ลงดิน  และให้ต่อไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะถอดหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นออก 

(๒) เม่ือต่อหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้ากับท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องตรวจว่า 
ได้ต่อแน่นสนิทและไม่ร่ัว  และท่อจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นชนิด
ที่ใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ 

(๓) ตรวจลิ้นปิดเปิดที่ปลายท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและที่ปลายท่อไอก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ไหลกลับซึ่งต้องปิดทันทีเม่ือบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเสร็จ 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
 

ข้อ ๑๙ บริเวณอันตรายของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้า 
ที่ออกตามมาตรา  ๗ 

ข้อ ๒๐ เม่ือติดตั้งระบบไฟฟ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  และระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าเสร็จแล้ว  ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการหรือผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ย่ืนหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ  ๑๙  จากผู้ทดสอบและตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบท่ีออกตามมาตรา  ๗  และกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบไฟฟ้าที่ออกตามมาตรา  ๗ 
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ข้อ ๒๑ ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องมีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องติดตั้งท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๕๐  มิลลิเมตร  
หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีข้อต่อรับน้ําดับเพลิง
ขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และต้องมี 

 (ก) หัวจ่ายน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖๒.๕  มิลลิเมตร  จํานวน 
ไม่น้อยกว่าสองจุด 

 (ข) เคร่ืองสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว  และ 
 (ค) สายจ่ายที่มีความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของสถานีบริการ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเก็บไว้  ณ  ที่ที่จะนํามาใช้ได้ง่าย 
ในกรณีที่ไม่มีน้ําประปาหรือไม่ใช้น้ําประปาต้องต่อท่อสําหรับสูบน้ําจากแหล่งน้ําหรือที่เก็บน้ํา 

ซึ่งมีน้ําอยู่ตลอดเวลา  และแหล่งน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้นต้องมีปริมาตรน้ําไม่น้อยกว่า  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  
หรือ  ๖๐๐  ลิตรต่อพื้นที่  ๑  ตารางเมตรของพ้ืนที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
เศษของ  ๑  ตารางเมตรให้คิดเป็น  ๑  ตารางเมตร 

(๒) ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  หรือน้ํายาดับเพลิง  หรือเคร่ืองดับเพลิงชนิดอื่น
ที่มิใช่เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๖.๘  กิโลกรัม  ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ไว้ที่ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประตูละ  ๒  เคร่ือง  และที่ตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตู้ละ  ๑  เคร่ือง 

(๓) เคร่ืองดับเพลิงตาม  (๒)  ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  และผู้ประกอบกิจการต้องตรวจสอบ
และบํารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เคร่ืองดับเพลิง 

(๔) ภายในเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ให้มีป้ายที่มีข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
“วิธีปฏิบัติเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัว 

๑.  หยุดเดินเคร่ืองสูบก๊าซปิโตรเลียมเหลวและดับเคร่ืองยนต์ทุกชนิดทันที 
๒.  ปิดลิ้นทุกตัวทันที 
๓.  ดับเปลวไฟและตัดวงจรไฟฟ้าภายในบริเวณทั้งหมด 
๔.  ไม่กระทาํการใด ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 
๕.  ปิดทางเข้าสถานีบริการ  และห้ามยานพาหนะและบุคคลใด ๆ  เข้ามาในเขตสถานีบริการ 
๖.  นําเคร่ืองดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม 
๗.  แจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว 
๘.  หยุดการบริการจนกว่าจะระงับการร่ัวของก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้  และได้ตรวจสอบแล้ว

ว่าปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในอากาศมีไม่พอที่จะติดไฟ 
๙.  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ” 
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ข้อความในป้ายต้องเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๕  เซนติเมตร  และต้องติดตั้งป้ายนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มี
การกระทําการใด  ๆ  ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ข้อ ๒๓ ในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัว  
ไว้ที่บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและบริเวณตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างน้อย
บริเวณละ  ๑  เคร่ือง  และต้องตรวจสอบให้เคร่ืองส่งเสียงดังเม่ือก๊าซปิโตรเลียมเหลวร่ัวอยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา 

ข้อ ๒๔ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องจัดให้ มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ออกตามมาตรา  ๗ 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง 
ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้วก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  
(๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  (ก)  ข้อ  ๑๒  (๕)  และข้อ  ๑๔  (๒)  และ  (๕)  และในกรณีการติดตั้ง
ป้ายข้อความและเครื่องดับเพลิงตามข้อ  ๑๒  (๘)  ข้อ  ๑๔  (๗)  และข้อ  ๒๑  (๒)  และ  (๔)   
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และการอนุญาตดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่  หรือสถานีบริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ ได้แจ้งการก่อสร้างอาคารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และได้เร่ิมการก่อสร้างอาคารแล้ว  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  (ก)  ข้อ  ๑๒  (๕)  และข้อ  ๑๔  
(๒)  และ  (๕) 

ข้อ ๒๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อ  ๒๕  วรรคหน่ึง  หรือได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือได้รับใบรับแจ้ง
การก่อสร้างอาคารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ  ๒๕  วรรคสอง  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้สามารถดําเนินการได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารบริการ  ห้องน้ําและห้องส้วม  ที่ล้างรถยนต์หรือที่ยกรถยนต์  
และสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก 

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ 
(๕) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตู้จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้  และให้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  (ก)  
ข้อ  ๑๒  (๕)  และข้อ  ๑๔  (๒)  และ  (๕)  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หากเป็นกรณีการขยายแนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง  (๑)   
ให้สามารถดําเนินการได้  แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ  ๑๑  (๑) 

(๒) หากเป็นกรณีตามวรรคหน่ึง  (๓)  ให้อาคารบริการ  ห้องน้ําและห้องส้วม  ที่ล้างรถยนต์
หรือที่ยกรถยนต์  และสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก  ต้องห่างจากแนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๓) หากเป็นกรณี เพิ่ มตู้ จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ ง  (๕ )  ต้องให้ตู้ จ่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวห่างจากแนวเขตทางสัญจรไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร 

ข้อ ๒๗ เขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นเขตบริการ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงน้ี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 
ก าหนดระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน 

   
 

ปริมาตรถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ลิตร) 

ระยะห่างต  าสุด (เมตร) 

ก ข ค ง จ 

๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๕.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ ๑๐.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

 
หมายเหตุ ก = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับอาคารบริการหรือ 
เขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 ข = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยกัน 
 ค = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรั้วโปร่ง 
 ง = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเครื องสูบน้ ามัน 
 จ = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับถังเก็บน้ ามันที ฝังไว้ในดิน 
 ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ที ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที มีความหนาของผนังและพ้ืนไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร  
ซึ งมีการป้องกันน้ ารั วซึมผ่านได้ และกลบด้วยทรายน้ าจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท มีความหนาของวัสดุ 
ที กลบถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร โดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดที ส่วนบนของบ่อ 
และบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและต าแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแสดงไว้  
บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและ 
น้ าหนักต่าง ๆ ที มากระท าต่อบ่อได้โดยปลอดภัย 
 



 ๑๔ 

ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร

ตัวอย่างภาพประกอบที  ๑  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที มีทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะแยกต่างหากจากกัน
                                 และมีระยะห่างระหว่างทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร

แนวเขตสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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ไม ่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตรไม ่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

ไม
่น้อ

ยก
ว่า

 ๖
.๐

๐ 
เม

ตร

ไม
่น้อ

ยก
ว่า

 ๖
.๐

๐ 
เม

ตร

ทางเข้า ทางออก

เขตถนนหรือเขตทาง

ไม ่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

แน
วเข

ตบ
ริก

าร
ก๊า

ซป
ิโต

รเ
ลีย

มเ
หล

ว

ไม ่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

ไม
่น้อ

ยก
ว่า

 ๑
๐.

๐๐
 เม

ตร

ไม
่น้อ

ยก
ว่า

 ๑
๐.

๐๐
 เม

ตร

แนวเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

แนวเขตบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 



 ๑๕ 

ตัวอย่างภาพประกอบที  ๒  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที ต้ังอยู่บนทางสั จรที เป นทางคู่ที มีเกาะกลางหรือทางระบายน้ าหรือก าแพง

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เขตถนนหรือเขตทาง

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร

จุดเริ มต้นทางเข้า-ออก

เกาะกลางหรือทางระบายน้ าหรือก าแพง

 



 ๑๖ 

ตัวอย่างภาพประกอบที     แสดงระยะห่างระหว่างสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับจุดเริ มโค้งของทางสั จร

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

                

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร

จุดเริ มต้นทางเข้า-ออก

จุดเริ มโค้งของทางสั จร

รร- (ก) รั มีทางโค้งของทางสั จร
         ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเท บาลนคร เขตเท บาลเมือง และเขตรา การส่วนท้องถิ นอื น
         ที มีก หมายโดยเ พาะจัดตั้งขึ้น ที น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร

ร- (ข) รั มีทางโค้งของทางสั จร
         นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเท บาลนคร เขตเท บาลเมือง และเขตรา การส่วนท้องถิ นอื น
         ที มีก หมายโดยเ พาะจัดตั้งขึ้น ที น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

 



 ๑  

ตัวอย่างภาพประกอบที  ๔  แสดงระยะห่างระหว่างสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับจุดเริ มโค้งของทางแยก

สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 จุดเริ มต้นทางเข้า-ออก

   (ก) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเท บาลนคร เขตเท บาลเมือง และเขตรา การส่วนท้องถิ นอื น
        ที มีก หมายโดยเ พาะจัดตั้งขึ้น ระยะ  ร  ไม่น้อยกว่า  ๐.๐๐ เมตร

กว้างไม่น้อยกว่า  .๐๐ เมตร

ยา
วไ

ม่น
้อย

กว
่า ๒

๐๐
.๐

๐ 
เม

ตร

    (ข) นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเท บาลนคร เขตเท บาลเมือง และเขตรา การส่วนท้องถิ นอื น
         ที มีก หมายโดยเ พาะจัดตั้งขึ้น ระยะ  ร  ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร

 

กว้างไม่น้อยกว่า  .๐๐ เมตร

ยา
วไ

ม่น
้อย

กว
่า ๒

๐๐
.๐

๐ 
เม

ตร

เขตถนนหรือเขตทาง

เข
ตถ

นน
หรื

อเ
ขต

ทา
ง

เข
ตถ

นน
หรื

อเ
ขต

ทา
ง

เข
ตถ

นน
หรื

อเ
ขต

ทา
ง

 

 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัย 
ในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน  และโดยที่มาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้การกําหนดที่ต้ัง  แผนผัง  รูปแบบ  และลักษณะของสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
การเก็บรักษาและการจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และลักษณะของถังหรือภาชนะที่ ใช้ในการบรรจุ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  รวมท้ังการอ่ืนใดอันจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ให้กระทําโดยการออกกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


