
พระราชบัญญัต ิ
วาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชือ้เพลิง 

พุทธศักราช 2474 
-------- 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา 

โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรจัดใหมีระเบียบควบคุมการเก็บรักษาตลอดถึงการบรรจุขน
ถายและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกนัอัคคีภัย 

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตรา ตอไปนี้  
 

ความเบื้องตน 
------- 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามนัเชื้อเพลิง 
พุทธศักราช 2474" 

มาตรา 2* ใหใชพระราชบญัญัตินี้ตั้งแตวนัที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2474 
*[รก.2474/-/268/23 สิงหาคม 2474]  
 

หมวด 1 
บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป 

------ 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"เสนาบดี" หมายความวา เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
"เจาพนกังาน" หมายความวา เจาพนกังานผูซ่ึงเสนาบดีไดตั้งขึ้นใหมหีนาที่ทําการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
"นายชาง" หมายความวา นายชางผูซ่ึงเสนาบดีไดตั้งขึ้นใหมีหนาที่ทําการตามพระราชบัญญัตินี้ 
"น้ํามันเชื้อเพลิง" รวมความวา ของเหลวทั้งปวงที่เรียกกนัวา รอคออยล เกโรซิน(น้ํามันกาด) ปา

ราฟน เปโตรเลียม กาโซลิน เบนโซล เบนโซลิน เบนซิน นัฟธา และส่ิงอื่น ๆ ตามที่เสนาบดีจะไดประกาศเพิ่มเติม
ภายหลังวาเปนน้ํามันเชื้อเพลิง ไมวาเกดิโดยธรรมดา หรือทําขึ้นจากเปโตรเลียม ถานศิลา ซิสต เชล ปต ฯลฯ และ
ส่ิงซ่ึงทําขึ้นจากสิ่งนั้น ๆ อีกตอหนึ่ง 

"ขั้นเกิดไฟ" หมายความวา เขตความรอนเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงไดกระทบแลว อาจมีไอลุกเปน
เพลิงได 

"หีบ" หมายความวา ที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงมีปริมาณไมเกินสองปบ 



"ปบ" หมายความวา ที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงมีปริมาณไมเกิน 20 ลิตร 
"สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง"* หมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง และ

บริเวณทีก่ําหนดเปนเขตสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงและใหหมายความรวมถึงส่ิงกอสราง ทอและอุปกรณตาง ๆ 
ในบริเวณนัน้ที่ใชในการบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกยานพาหนะไมวาจะจําหนายขายหรือมิไดจําหนายขาย 

*[บทนิยามคําวา "สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง" เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2530] 

มาตรา 4 น้ํามันเชื้อเพลิงตามที่ใชในพระราชบัญญัตินี้ไดแบงเปนสามจําพวก คือ 
1. "ชนิดไมนากลัวอันตราย" หมายความวา ชนิดที่มีขั้นเกดิไฟสูงกวา 66 ดีกรีเซ็นติกราดขึ้นไป 
2. "ชนิดธรรมดา" หมายความวา ชนิดที่มีขั้นเกิดไฟในระวางตั้งแต 66 ลงมาจนถึง 23 ดีกรีเซ็นติ

กราด 
3. "ชนิดนากลัวอันตราย" หมายความวา ชนิดที่มีขั้นเกิดไฟต่ํากวา 23 ดีกรีเซ็นติกราดลงมา 
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ทานวามิใหปรับใชแกน้ํามันเชือ้เพลิงที่ใชในราชการทหารโดยเฉพาะ  

 
หมวด 2 
ใบอนุญาต 

------------------------ 
มาตรา 6 การเก็บและจาํหนายน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดตองไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงาน เวน

ไวแตจะไดกลาวไวในพระราชบัญญัตินี้เปนอยางอื่น 
มาตรา 7 สถานที่สําหรับเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงดังที่ไดกลาวไวในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

นานน้ําสยามนั้น ตองไดรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
มาตรา 8 การขออนุญาตนั้น ตองยื่นใบขอตอเจาพนกังาน เมื่อเจาพนักงานไดพจิารณาเห็นเปน

การถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว ก็ใหออกใบอนุญาตให คํารองขอและใบอนุญาตใหใชตามแบบ ซ่ึงจะได
กําหนดไวในกฎเสนาบด ี

มาตรา 9 บรรดาสถานที่ที่รับอนุญาตใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีปายตามชนิดและขนาดซึ่งเจา
พนักงานจะไดกําหนดใหแสดงไว ณ ที่ที่เหน็ไดงายปายนัน้ใหมีคําวา "สถานที่รับอนุญาตเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิง 
ใบอนุญาตที่....." 

มาตรา 10* ใบอนุญาตทุกฉบับหมดอายใุนวันที ่31 ธันวาคม 
*[มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496] 
มาตรา 11 การขออนุญาตตอใหม ตองปฏิบัติเชนเดยีวกันกับเมื่อขออนญุาตชั้นตน  
 
 
 



หมวด 3 
น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีไมไดจําหนายขาย 

------------------------ 
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตราย 

มาตรา 12 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตรายนั้น ถามีปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร
ไมตองรับใบอนุญาต 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดา 
มาตรา 13 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดานั้น 
(ก) ถามีปริมาณไมเกิน 200 ลิตรไมตองรับใบอนุญาต 
(ข) ถามีปริมาณเกนิ 200 ลิตร แตไมเกนิ 2,500 ลิตร ตองไดรับใบอนุญาตกอน และตองเก็บใน

สถานที่ซ่ึงอยูไกลจากเรือนคนหรือเตาไฟ หรือที่สําหรับทํา หรือเก็บสนิคาตาง ๆ อยางนอย 5 เมตรโดยรอบ 
หามมิใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดามีปริมาณเกิน 2,500 ลิตร 

ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตราย 
มาตรา 14 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายนัน้ 
(ก) ถามีปริมาณไมเกิน 200 ลิตรไมตองมีใบอนุญาตแตตองบรรจุไวในสิ่งที่ทําดวยแกวซ่ึงปดไว

เรียบรอย หรือโลหะซ่ึงปดไวเรียบรอย ทั้งตองมีปายหรือตัวอักษรดุนปดไวใหอานไดงายบอกชนดิน้ํามันและให
มีคําวา "ไวไฟ" เขียนเติมลงดวย ถามีของหุมหอช้ันนอกหรือหีบกด็ ีตองปดปายไวอยางเดยีวกันกับชั้นใน 

(ข) ถามีปริมาณเกนิ 200 ลิตร แตไมเกนิ 2,500 ลิตร ตองไดรับใบอนุญาตกอนและตองปฏิบัติ
ตามที่บัญญัติไวในอนุมาตรา (ก) และตองเก็บในสถานทีซ่ึ่งอยูไกลจากเรือนคนหรือเตาไฟ หรือที่สําหรับทําหรือ
เก็บสินคาตาง ๆ อยางนอย 10 เมตรโดยรอบ 

หามมิใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายมีปริมาณเกนิ 2,500 ลิตร 
มาตรา 15 เมื่อเจาพนกังานพจิารณาเหน็วาเปนการจําเปนที่จะตองเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงชนิด

ธรรมดา หรือชนิดนากลวัอันตรายไวในทีใ่กลกับสถานที่ ซ่ึงตองใชน้าํมันนั้นเพื่อประโยชน หรือสะดวกแก
อุตสาหกรรมหรือการคาขายอยางใด เมื่อไมมีที่เก็บซึ่งมรีะยะหางไกลโดยรอบดังกําหนดไวในเบื้องตนนี้แลว ก็
จะอนุญาตใหเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณไมเกิน 2,500 ลิตรไวได แต 

(ก) ตองเก็บไวในบอซ่ึงทําดวยคอนกรีตมโีครงเหล็กหรือถังเหล็กฝงลงไปในพืน้ดินและมีที่ปด
มิดชิด บอหรือถังตองใหมีปลองอากาศสูงจากพื้นดินอยางนอย 4 เมตร และใหมีตะแกรงปดปลอง ตะแกรงใหใช
ขนาดมีรูไมนอยกวา 144 รู ตอ 1 ตารางเซนติเมตร หรือ 

(ข) เก็บไวในหองที่สรางดวยอิฐหรือคอนกรีต หรือหิน หลังคาและเพดาน (ถามี) ทําดวยวัตถุที่
ไมเปนเชื้อเพลิง ถากอดวยอิฐหรือหิน ผนังหองทุกดานตองหนาไมต่ํากวา 23 เซนติเมตร กอดวยซีเมนต และมี
ประตูปดมิดชดิทําดวยคอนกรีตหรือเหล็กหรือวัตถุอยางอื่นตามที่เจาพนักงานจะเห็นชอบ 



บอ ถังหรือหองที่กลาวนี ้ตองปดไวเสมอทกุเวลา เวนไวแตเมื่อเอาน้ํามนัเขาไว หรือเอาน้ํามัน
ออกเทานั้น 

บอ ถังหรือหองที่กลาวนี ้จะตองทําใหเปนที่พอใจของนายชาง 
มาตรา 16 ภายในที่เก็บน้ํามนัตามที่บัญญัติไวตั้งแตมาตรา 12 ถึงมาตรา 15 นั้น หามมิใหใชไฟ

ที่มีเปลวแลบไดโดยไมมวีัตถปุดบังหรือมีเตาไฟ หรือทําการหุงตม หรือมีวัตถุที่อาจลุกเปนเพลิง 
มาตรา 16 ทวิ* สวนราชการ องคการของรัฐ หรือบุคคลใด ซ่ึงมีความจําเปนตองเก็บน้าํมัน

เชื้อเพลิงชนิดธรรมดาหรือชนิดนากลวัอันตรายไวเพื่อใชในราชการ ใชในกจิการอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม
ของตนเองแลวแตกรณ ีมีจํานวนเกิน 2,500 ลิตร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และ
การเก็บตองปฏิบัติตามบทบัญญตัิมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 37 แลวแตกรณ ี

ในการอนุญาต ใหเจาพนกังานกําหนดจํานวนปริมาณสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวที่ผู
ไดรับอนุญาตอาจเก็บไวไดในขณะใดขณะหนึ่งดวย  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปนในการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงของ
ผูไดรับอนุญาต 

*[มาตรา 16 ทว ิเพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520]  
 

หมวด 4 
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย 

----------------------- 
ก. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตราย 

มาตรา 17 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตรายนั้น ถามีปริมาณไมเกิน 10,000 ลิตร 
ไมตองรับใบอนุญาต 

ข. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดา 
มาตรา 18 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดามีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร จะเก็บและจําหนายได

โดยไมตองรับใบอนุญาต แตตองเก็บและจาํหนายในสถานที่ซ่ึงไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานและตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในกฎเสนาบด ี

มาตรา 19 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดามีปริมาณเกิน 500 ลิตร แตไมเกนิ 5,000 ลิตรนั้น 
ตองไดรับใบอนุญาตกอน และตองเก็บในสถานที่ดังตอไปนี ้

(ก) หองที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ผนังและพื้นตองทําดวยหิน ซีเมนต คอนกรีต เหล็กหรืออิฐ 
หลังคาและเพดาน (ถามี) ตองทําดวยวัตถุทีไ่มเปนเชื้อเพลิง และหองที่เกบ็น้ํามันนั้นจะตองตั้งอยูหางจากเตา
ไฟ หรือที่ทําการหุงตมอยางใด ๆ ภายในระยะอยางนอย 3 เมตรโดยรอบ หรือ 

(ข) ถาจะอนุญาตใหเก็บไวในโรงเรือนที่สรางดวยไม หรือจาก หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดนอกจากที่
กลาวไวในอนมุาตรา (ก) ที่เก็บน้ํามันนั้นจะตองอยูไกลจากเรือนคนหรอืเตาไฟ หรือที่สําหรับทําหรือเก็บสินคา
ตาง ๆ อยางนอย 25 เมตรโดยรอบ 



ในการจําหนายขาย ตองปฏิบัติตามกฎเสนาบด ี
มาตรา 20 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาที่มิไดเก็บในถังใหญมีปริมาณเกิน 5,000 ลิตรขึ้น

ไป ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานและตองปฏิบัติการตามบทบัญญัติในมาตราตอไป 
*ในกรณีที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาในที่ซ่ึงทําเปนถังอยูใตพื้นดนิในสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงนั้น ใหนําความในมาตรา 35 มาใชบังคับโดย อนุโลม 
*[ความในวรรคสองของมาตรา 20 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530] 
มาตรา 21 การที่จะขอใบอนญุาตทําที่สําหรับเก็บน้ํามันตามความในมาตรา 20 นั้น ตองทํา

แผนผังสถานที่นั้นติดมาดวยพรอมทั้งแผนที่แสดงฐานะและลักษณะของโรงเรือนซ่ึงอยูภายในระยะ 50 เมตร
โดยรอบ แผนที่และแผนผังนั้นจะตองใชมาตราสวนไมยอมกวา 1 ใน 1000 

มาตรา 22 ที่เกบ็น้ํามันนั้น จะตองกระทําใหตองตามแผนผังที่นายชางไดพิจารณาเหน็ชอบ
แลว และจะตองเปนไปตามลักษณะ คือ 

1. ผนังและพืน้กอดวยหินหรืออิฐ หรือทําดวยซีเมนต คอนกรีต หรือเหล็กและตองทําเปนพื้น
ช้ันเดียว ผนังนั้นถากอดวยอิฐหรือหิน จะตองหนาอยางนอยไมต่ํากวา 35 เซนติเมตร 

2. ระวางฝาผนังกับหลังคาโดยรอบ ตองเวนไวใหโปรงเปนตารางไมต่าํกวา 50 เซนติเมตร ผนัง
ที่ตอติดริมพื้นตองมีชองลมเดินได 

3. หลังคาและเพดาน (ถามี) ตองทําดวยวัตถุที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
4. ประตูถาทําดวยไม ตองมีขนาดหนาไมนอยกวา 6 เซนติเมตร 
5. บรรดาหนาตาง ตองใชบานเปดออกภายนอก 
6. ธรณีประต ูตองสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 25 เซนติเมตร ธรณีหนาตางตองสูงไมนอยกวา 1.00 ม.  
มาตรา 23 รอบที่เก็บน้ํามันนั้น ระยะหางไมนอยกวา 3 เมตร ตองพูนดนิยกขึน้เปนคนั สวนหนา

ของยอดคนัดนินั้นตองไมต่าํกวา 75 เซนติเมตร ที่ภายในคันดินนีจ้ะตองบรรจุน้ํามันไดทั้งหมดตามปริมาณที่
ไดรับอนุญาตใหเก็บไวและภายในคันดินหามมิใหทําพืน้ดวยวตัถุที่อาจเปนเชื้อเพลิง 

มาตรา 24 คันดินรอบที่เก็บน้ํามันนั้น ตองมีระยะไกลจากเรือนคนหรือเตาไฟ หรือที่สําหรับทํา
หรือเก็บสินคาตาง ๆ อยางนอย 20 เมตรโดยรอบ 

มาตรา 25 บรรดาทอน้ําทั้งหลายที่ทําออกมาจากคันดนินั้น ตองใหมีบานกั้นหรือประตูซ่ึงจะให
เปดเฉพาะตอเมื่อเวลาจําเปนใหน้ําไหลออกเทานั้น 

มาตรา 26 หามมิใหทําการบดักรีหรือทําการอยางหนึ่งอยางใด โดยตองใชเพลิงหรือความรอน 
เวนไวแตจะทาํในสถานที่หนึ่งตางหาก ซ่ึงจะตองจดัใหมีไวสําหรับการเหลานี ้สถานที่นั้นตองอยูนอกแตใกลชิด
กับคันดินและตองเปนสถานที่ทําดวยวัตถุดงัที่กลาวไวในมาตรา 22 อนุมาตรา 1 ถึง 3 ในสถานที่ทําการที่กลาว
นี้ หามมิใหเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงไว 

มาตรา 27 หามมิใหเก็บสิ่งของอยางใดที่เปนเชื้อเพลิง (นอกจากน้ํามันเชื้อเพลิงและสิ่งที่ทําขึ้น
จากน้ํามนัเชื้อเพลิงและวัตถุที่จําเปนตองใชประกอบ) ไวภายในคันดนิ 



มาตรา 28 หามมิใหใชแสงไฟอยางหนึ่งอยางใดภายในคนัดิน กิจการทกุอยางที่จะกระทําภายใน
คันดินนัน้จะทาํไดเฉพาะแตเวลากลางวันเมือ่ยังมีแสงอาทติยอยู เวนไวแตจะไดรับอนญุาตพิเศษ 

มาตรา 29 หามมิใหมีส่ิงใดกีดกัน้ชองลมที่กลาวไวในอนุมาตรา 2 แหงมาตรา 22 
ค. น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตราย 

มาตรา 30 การเก็บและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงชนดินากลัวอันตรายมปีริมาณไมเกนิ 300 ลิตร 
ใหบังคับตามความในมาตรา 18 และตองปฏิบัติตามความในมาตรา 19 ดวย 

ผูจําหนายน้ํามนัเชื้อเพลิงจะตองเตรียมทรายใหมไีวสําหรับดับเพลิงไดทันที ทรายนี้ตองเก็บไว
ในที่ใกล หยิบไดสะดวกและใหเพยีงพอตามสวนสัมพันธ คือ ทราย 2 ปบ ตอน้ํามันเชือ้เพลิงชนิดนากลัว
อันตราย 10 ปบ 

มาตรา 31 หามมิใหออกใบอนุญาตใหเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลวัอันตรายมีปริมาณเกนิ 
300 ลิตร แตไมเกิน 1,000 ลิตรไว นอกจากในที่ซ่ึงทําเปนถังเหล็กฝงจมอยูใตดนิหรอืทําเปนหองแยกเก็บอยู
เฉพาะแตน้ํามนัเปนสวนหนึง่ตางหาก หองที่วานี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ 

1. พื้นผนังและเพดาน ตองทําดวยวัตถุที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
2. ประตูตองเปนประตูปดมดิชิดทําดวยคอนกรีตหรือเหล็ก หรือวัตถุอยางอื่นตามที่เจาพนักงาน

จะเห็นชอบ 
3. มีระยะหางจากเรือนคนหรือเตาไฟ หรือที่สําหรับทําหรือเก็บสินคาตาง ๆ อยางนอย 5 เมตร

โดยรอบ 
4. ตองมีชองลมบนหลังคาและมีชองที่ฝาตอนใกลพื้นเพือ่ถายอากาศ 
มาตรา 32 ถาจะอนุญาตใหเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลวัอันตรายไวในโรงเรือนที่สรางดวยไม

หรือจาก นอกจากที่กลาวไวในมาตรา 31 ตองปฏิบัติตามความในอนมุาตรา (ข) แหงมาตรา 19 
มาตรา 33 ในที่เก็บน้ํามันซึง่ทําเปนหองแยกอยูสวนหนึง่ตางหากตามความในมาตรา 31 และ 32

นั้นหามมใิหขายยอย เวนไวแตจะขายทั้งปบหรือหีบ ถาเก็บอยูในถังซ่ึงฝงจมอยูใตดนิจึงยอมใหขายยอยได แตถัง
เชนวานี้จะตองมีทอสําหรับไขปดและเปดไดใหเรียบรอยโดยมใิหน้าํมนัร่ัวไหล 

มาตรา 34 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตรายมปีริมาณเกิน 1,000 ลิตรที่มิไดเก็บในถัง
ใหญดังระบไุวในตอน ง.แหงหมวดนี ้ทานใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงมาตรา 20 ถึง 29 เวนแตระยะที่กลาวไว
ในมาตรา 24 นั้น ใหเพิ่มขึ้นเปน 30 เมตร 

มาตรา 35* การเก็บน้ํามันเชือ้เพลิงชนิดนากลัวอันตรายนอกจากทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ ในถังใตพื้นดินนั้น ตองยืน่แผนผังโดยละเอียดแสดงการตั้งถัง การวางทอ การตั้งเครื่องสูบของที่เก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงกอน เมื่อไดรับอนญุาตแลวจึงจะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงในถังนั้นได 

แผนผัง รูปแบบ ลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่เก็บน้ํามันเชือ้เพลิงดังกลาวของสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง จะตองเปนไปตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการกําหนด 

*[มาตรา 35 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530] 



มาตรา 36 ใหเจาพนักงานออกใบอนุญาตใหตอเมื่อไดตรวจเห็นเปนที่พอใจแลว เปนตนวา 
1. ถังและเครื่องสูบน้ํามันไดจัดทําเรียบรอยแลว 
2. ถังบรรจุน้ํามันไดฝงลงในพื้นดิน และสวนบนของถังต่ํากวาระดับพืน้ดินไมนอยกวา 50 

เซนติเมตร 
3. ถังบรรจุน้ํามันมีทอชองลมติดไว สวนปลายของทอมีตะแกรงปดกั้นไวดวย และอยูสูงจาก

ระดับพื้นดิน 
ง. การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาและชนิดนากลัวอันตรายในถังใหญ 

มาตรา 37 การตั้งถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงมีปริมาณเกิน 5,000 ลิตร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานกอน 

มาตรา 38 การที่จะขอใบอนญุาตทําถังเก็บน้ํามันตามความใน มาตรา 37 นั้น ตองทําแผนผังมา
แสดงตามความในมาตรา 21 

มาตรา 39* ถังที่เก็บน้ํามันเชือ้เพลิงนั้น ตองทําตามแผนผังที่นายชางไดพิจารณาเห็นชอบแลว 
และอยูในบังคบัดังกลาวตอไปนี้ 

1. ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองทําดวยเหล็กเหนยีวถานออน ตรึงดวยหมุดหรือเชื่อมดวยไฟฟา
ใหแนนมใิหน้าํมันร่ัวไหลไดจนเปนทีพ่อใจเจาพนักงาน 

2. ชองลมหรือทอสําหรับถายอากาศจากถัง ตองมีตะแกรงลวด 2 ช้ัน ตะแกรงตองใชขนาดมีรู
ไมนอยกวา 144 รู ใน 1 ตารางเซนติเมตร ถาจะไมใชตะแกรงลวดในที่กลาวนี้ก็ตองมีชองลมหรือทอสําหรับถาย
อากาศอยางปดเปดไดตามทีเ่จาพนกังานเหน็ชอบ 

3. หลังคาคลุมถัง ตองทําดวยเหล็กหรือวัตถุที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
4. การตั้งถังที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีระยะดังนี้คือ 
  (ก) ในการตั้งถังไมรวมกันเปนหมูถัง สําหรับเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนดินากลัวอันตรายหรือน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดธรรมดา ถาเปนถังตั้งตามแนวยืนระยะหางระหวางถังตอถัง ตองไมนอยกวาเสนผาศนูยกลางของถัง
ใบที่มีเสนผาศนูยกลางยาวกวาหรือไมนอยกวาความกวางของถังดานที่ยาวกวาหรือจะใชระยะไมนอยกวา 30 เมตร
ก็ได หรือถาเปนถังตั้งตามแนวนอน ระยะหางระหวางถังตอถัง ตองไมนอยกวาความยาวของถังใบทีย่าวกวาหรือ
จะใชระยะไมนอยกวา 30 เมตรก็ได แตสําหรับถังที่ใชเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตราย จะใชระยะหาง
จากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลวัอันตรายหรือน้ํามนัเชื้อเพลิงชนดิธรรมดาไมนอยกวา 6 เมตร ก็ได 

  ในการตั้งถังรวมกันเปนหมูถังสําหรับเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนากลวัอันตรายหรือน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดธรรมดา ไมวาจะมีถังที่ใชเกบ็น้ํามัน เชื้อเพลิงชนิดไมนากลัวอันตรายรวมอยูดวยหรือไม ถาเปนถัง
ตั้งตามแนวยนืระยะหางระหวางถังตอถังตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนผาศูนยกลางของถังใบที่มี
เสนผาศูนยกลางยาวกวาหรือคร่ึงหนึ่งของความกวางของถังดานที่ยาวกวาหรือจะใชระยะไมนอยกวา 15 เมตรก็
ได หรือถาเปนถังตั้งตามแนวนอน ระยะหางระหวางถังตอถังจะใชระยะไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของความยาวของถัง
ใบที่ยาวกวาหรือจะใชระยะไมนอยกวา 15 เมตรก็ได 



ในกรณีการตั้งถังรวมกันเปนหมูถังตั้งแตสองหมูขึ้นไปใกลเคียงกัน ถังที่ตั้งสําหรับเกบ็น้ํามัน
เชื้อเพลิงถังใดในหมูถังหนึ่งกับอีกถังหนึ่งในหมูถังที่ใกลเคียงกันนัน้ ใหใชระยะหางระหวางถังตอถังตามที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (ข) ถังตองหางจากเรือนคนหรือเตาไฟหรือที่สําหรับทําหรือ เก็บสินคาตาง ๆ อยางนอย 20 เมตร 
โดยรอบ 

  (ค) ถังตองหางจากรั้วบริเวณที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอยางนอย 8 เมตร 
5. โดยรอบถังหรือหมูถังที่เกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงตองทําเขื่อนหรือกําแพงลอมไวมีขนาดใหพอทีจ่ะ

ขังน้ํามันเชื้อเพลิงไวไดภายในเขื่อนหรือกาํแพงที่ลอมนัน้ เมื่อมีเหตวุบิัติเกิดแกถัง คือ 
  (ก) ถาเปนถังที่เก็บน้ํามันเชือ้เพลิงชนิดธรรมดา ตองพอที่จะขังน้ํามนัเชื้อเพลิงไวไดไมนอย

กวา 1 ใน 4 ของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงในถังทั้งหมด 
  (ข) ถาเปนถังที่เก็บน้ํามันเชือ้เพลิงชนิดนากลัวอันตราย ตองพอที่จะขงัน้ํามันเชื้อเพลิงไวได

ทั้งหมดมิใหลนไหลออกจากเขื่อนหรือกําแพงนั้นไดเลย 
6. เขื่อนหรือกาํแพงนั้น ตองทําเครื่องปองกันมิใหน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลไปตามทางทอหรือราง

น้ําได 
7. บริเวณที่เกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ตองทําร้ัวลอมรอบดวยวัตถุที่ไมเปนเชื้อเพลิง และตองมีขนาด

สูงไมนอยกวา 3 เมตร ทั้งตองมีประตูทําดวยคอนกรีตหรือเหล็กหรือวตัถุอยางอื่นตามที่เจาพนกังานเห็นชอบ 
8. ภายในบริเวณที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีสายลอฟาตามความเหน็ชอบของนายชาง 
9. ตองมีเครื่องดับเพลิงไวประจําในบริเวณที่เจาพนกังานกําหนดหรือเห็นชอบ 
10. ตองติดตั้งอุปกรณและสายดินเพื่อปองกันอันตรายอนัเกิดขึน้จากประจุไฟฟาสถติย ให

กระแสไฟฟาไหลตอเนื่องจากแผนหลังคาติดตอกับผนังของถังลงดินไดโดยสะดวกตามที่นายชางกาํหนดหรือ
เห็นชอบ 

*[มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508]  
 

หมวด 5 
การขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง 

มาตรา 40 ผูควบคุมยานพาหนะทีเ่ขามาในพระราชอาณาจักร ถามีน้ํามันเชื้อเพลิงมาใน
ยานพาหนะเขาลักษณะที่บังคับวาตองมีใบอนุญาตเก็บตามพระราชบัญญัตินี้แลว กอนที่จะถายน้ํามนัจาก
ยานพาหนะ ตองแสดงดวยหนังสือตอเจาพนักงานผูมีหนาที่วาจะถายน้าํมันเชื้อเพลิงนั้นขึ้นไวยังสถานที่ไดรับ
อนุญาตเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงแหงใด 

มาตรา 41 ผูนําไปซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาหรือชนิดนากลวัอันตรายมีปริมาณเกิน 200 
ลิตรนั้น 



1. ถานําไปโดยทางน้ําตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวาดวยการบรรทุก หรือนาํไปดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม และ 

  (ก) พาหนะทีบ่รรทุกตองมีธงแดงขนาดยาว 80 เซนติเมตร กวาง 45 เซนติเมตร ปกเปน
เครื่องหมาย ถาเปนเวลากลางคืนตองมีโคมไฟสีแดงจดุไวเปนเครื่องหมายในที่เห็นถนัด 

  (ข) เมื่อเปนน้ํามันชนิดนากลัวอันตรายตองบรรจุในโลหะซึ่งปดไวเรียบรอยทั้งตองมีปายหรือ
ตัวอักษรดุนปดไวใหอานไดงาย บอกชนิดน้ํามันและใหมีคําวา “ไวไฟ” เขียนเติมลงดวย แตถาภาชนะนัน้มีของ
หุมหอช้ันนอกหรือหีบแลว ทานวาเพยีงแตมีปายปดไวภายนอกของหุมหอหรือหบีนั้น ๆ ก็เปนการเพียงพอ 

2. ถานําไปโดยรถไฟ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวาดวยการบรรทุกหรือนาํไปซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิง 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงกับกฎขอบังคับซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินั้น 

3. ถานําน้ํามันชนิดนากลวัอันตรายไปโดยทางอื่น นอกจากทางน้ําหรือทางรถไฟ ทานวาให
บรรจุไวในภาชนะที่สมควรดังระบุไวตอไปนี้ คือ 

  (ก) บรรจุในปบ 
  (ข) บรรจุในถังเหล็ก และถังใบหนึ่ง ๆ บรรจุน้ํามันไมเกิน 300 ลิตร หรือ 
  (ค) บรรจุในรถถังตามแบบที่ไดรับอนุมัตแิลว รถคันหนึ่ง ๆ บรรจุน้ํามันไมเกนิ 5000 ลิตร ถา

มีรถถังพวงอยูกับรถถังคันหนาดวยแลวจํานวนบรรจุรวมกันทั้ง 2 คัน ตองไมเกิน 5000 ลิตร 
ทานใหปดปายที่อาจเห็นไดชัดแจงวิธีเดยีวกับที่กลาวไวในอนุมาตรา 1 (ข) นั้น  

 
หมวด 6 

อํานาจและหนาที่ของเจาพนกังาน 
------------------------ 

มาตรา 42 ใหเจาพนักงานผูรับตั้งแตงตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจเขาตรวจตราในสถานที่
เก็บหรือที่จําหนายน้ํามนัเชื้อเพลิง ซ่ึงไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไดทุกเมือ่ในเวลากลางวัน สวนเวลา
กลางคืนใหตรวจได แตเมื่อมีเหตุสงสัยวาจะมีภยัเกดิขึ้น 

มาตรา 43 ถาปรากฏแกเจาพนักงานวา สถานที่เก็บน้ํามนัแหงใด มีลักษณะไมตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติก็ดีหรือสมควรซอมแซมแกไขก็ด ีเจาพนกังานจะสั่งโดยหนังสือใหผูถือใบอนุญาตจัดการแกไข
เปลี่ยนแปลงซอมแซมเสียภายในเวลาสมควรที่เจาพนักงานจะกําหนดใหก็ได ถาผูถือใบอนุญาตละเลยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังนั้นไซร นอกจากโทษที่ผูกระทําการฝาฝนจะพงึไดรับตามพระราชบัญญัตินี้แลว เจาพนักงานมีอํานาจที่
จะสั่งถอนใบอนุญาตคืนเสียได 

เมื่อไดส่ังถอนใบอนุญาตแลว ถาน้ํามันมีอยูเกินกวาปริมาณที่จะเก็บไวไดตามพระราชบัญญัตินี้
ก็ให 



1. ผูที่ถูกถอนใบอนุญาตขนน้ํามันเชื้อเพลิงไปไวในสถานที่แหงอ่ืน ซ่ึงไดรับใบอนญุาต และ
ตองขนไปภายในเวลาที่เจาพนักงานจะกําหนดให หรือ 

2. ถาจําเปน เจาพนักงานจะขนไปและเก็บไว ณ ที่แหงหนึง่แหงใดโดยผูถือใบอนุญาตที่ถูกถอน
คืนนั้นตองเปนผูเสียคาใชจาย 

มาตรา 44 ผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้สองครั้ง ภายในสิบสองเดอืน เจา
พนักงานมีอํานาจที่จะถอนคืนใบอนุญาตนั้นเสียได ในกรณีเชนนี ้ถาน้ํามันมีอยูเกินกวาปริมาณทีจ่ะเก็บไวได
ตามพระราชบญัญัตินี้ก็ใหปฏิบัติตามความในมาตรา 43 

มาตรา 45 ผูรับใบอนุญาตมหีนาที่รักษาระยะและเวนทีว่างไว ตามกําหนดในมาตรา 13 
มาตรา 14 มาตรา 19 มาตรา 24 มาตรา 31 มาตรา 34 และมาตรา 39 

ถาปรากฏขึ้นวาระยะทีก่ําหนดไวไมเปนไปตามกําหนดเดมิ ตองถือวาเปนความผิดของผูรับ
ใบอนุญาต และใหถือวาสถานที่เก็บน้ํามนัแหงนัน้มีลักษณะไมตองตามพระราชบัญญัติ เจาพนักงานมีอํานาจสั่ง
การไดดังกลาวไวในมาตรา 43 

มาตรา 46 เจาพนักงานมีอํานาจทุกเมื่อทีจ่ะทดลองน้ํามนัเชื้อเพลิงดวยเครื่องทดลองชนิดที่ระบุ
ไวในกฎเสนาบดี 

ถาบริษัทหรือบุคคลประสงคจะตรวจเทียบเคียงเครื่องทดลองของตนกับเครื่องของรัฐบาลที่
กําหนดไวนั้น ก็ใหรับตรวจเทียบเคียง ณ สถานที่อันระบไุวในกฎเสนาบดี 

มาตรา 47 ผูใดไดรับคําส่ังตามความในมาตรา 43 ก็ด ีหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนตามความใน
มาตรา 44 ก็ด ีถาผูนั้นเห็นวาคําวินิจฉยัของเจาพนกังานไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ จะรองขอความวินิจฉยัตอ
เสนาบดีอีกชัน้หนึ่งก็ได เมื่อเสนาบดีไดวนิิจฉัยอยางใด ใหถือเปนคําส่ังเด็ดขาด 

แตในระหวางรอคําวินิจฉัยของเสนาบดีนั้น ผูที่ไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานตองปฏิบัติไปตาม
คําส่ังนั้น เวนไวแตเสนาบดจีะไดมีคําส่ังใหรอการบังคับนั้นไวช่ัวคราว  

 
หมวด 7 

บทกําหนดโทษ 
-------------------------- 

มาตรา 48* ผูใดเก็บน้ํามนัเชือ้เพลิงไวหรือทําการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมิไดรับใบอนุญาต
ตามพระราชบญัญัตินี้ ถามิใชจําหนายขายตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาปรากฏวาเปนน้ํามันทีม่ีไวจําหนายขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ สวนน้ํามันเชื้อเพลิงทีไ่มไดรับอนุญาตนั้นใหเจาพนักงานมี
อํานาจที่จะสั่งใหจดัการตามความที่กลาวไวในมาตรา 43 

*[มาตรา 48 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520] 



มาตรา 49* ผูใดเมื่อไดรับอนญุาตแลว ละเลยไมปดปายเครื่องหมายที่ไดรับอนุญาตตามชนิด
และขนาดซึ่งไดกําหนดไวในมาตรา 9 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทกับทั้งใหปรับเพิ่มอีกเปนรายวัน 
วันละหนึ่งรอยบาททุกวันไปตลอดเวลาทีไ่มไดกระทําตามขอความในมาตรานั้น นับตั้งแตวนัสุดทายแหงเวลาที่
เจาพนกังานไดกําหนดให 

*[มาตรา 49 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520] 
มาตรา 50* ผูใดเมื่อไดรับคําสั่งจากเจาพนกังานใหซอมแซมที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหรือใหขนยาย

น้ํามันเชื้อเพลิงตามความในมาตรา 43 หรือ มาตรา 44 ละเลยไมกระทาํตามคําส่ังภายในเวลาที่ไดกําหนดไว ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกับทั้งใหปรับเพิ่มอีกเปน
รายวัน วันละหนึ่งรอยบาททุกวันไปตลอดเวลาที่ไมไดกระทําตามคําสั่งนั้น นับตั้งแตวนัสุดทายแหงเวลาที่เจา
พนักงานไดกําหนดใหทํา 

*[มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520] 
มาตรา 51* ผูควบคุมยานพาหนะผูใดละเลยไมแจงความเปนหนังสือตามที่ไดบัญญัติไวใน

มาตรา 40 ตองระวางโทษปรบัไมเกินสองหมื่นบาท 
*[มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520] 
มาตรา 52* ผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือกฎกระทรวง หรือทําการขนยายน้ํามัน

เชื้อเพลิงชนิดนากลัวอันตราย หรือยินยอมใหมีการขนยายโดยมไิดปฏิบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา 41 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 52 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520] 
มาตรา 53* ผูใดกระทําความผิดอยางอื่น ๆ นอกจากทีไ่ดกลาวมาแลว 
  (ก) ถาเปนความผิด ตองดวยขอหามตามบัญญัติในหมวด 3 ตองระวางโทษปรับไมเกินครั้งละ

หนึ่งพันบาท 
  (ข) ถาเปนความผิด ตองดวยขอหามตามบัญญัติในหมวด 4 ตองระวางโทษปรับไมเกินครั้งละ

สองพันบาท 
*[มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520]  

 
หมวด 8 
เบ็ดเตล็ด 

-------------------------- 
มาตรา 54 หามมิใหเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนดินากลัวอันตรายรวมไวในสถานที่ซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตสําหรับเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนดิธรรมดา สวนน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาจะเก็บรวมไวในที่ซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตใหเก็บน้ํามันชนิดนากลัวอันตรายนั้นก็ได แตเมื่อรวมน้ํามันทั้งสองชนิดเขาแลวตองมิใหเกินกวา
ปริมาณที่กําหนดไวในใบอนุญาต 



มาตรา 55 สถานที่ที่ใชเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงอยูกอนออกพระราชบัญญัตินี้ ทานใหผอนผันให
เจาของมีเวลาจัดการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมีกําหนดตอไปนี ้คือ 

การเก็บตามหมวด 3 และตามมาตรา 17 แหงหมวด 4 ผอนเวลาใหสามเดือน การเกบ็ตาม
มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 30 ถึงมาตรา 33 มาตรา 35 และมาตรา 36 แหงหมวด 4 ผอนเวลาใหหกเดือน 

การเก็บตามมาตรา 20 มาตรา 22 ถึงมาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 37 ถึงมาตรา 39 แหง
หมวด 4 และตามมาตรา 54 แหงหมวด 8 ผอนเวลาใหหนึง่ป 

การผอนเวลาทั้งนี้ใหนับตั้งแตวนัใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 
มาตรา 56 ใหเสนาบดีมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

กฎเสนาบดีตั้งเจาพนกังาน นายชาง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมและวาดวยกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

กฎเสนาบดีนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
ประกาศมา ณ วันที ่22 สิงหาคม พุทธศักราช 2474 เปนปที่ 7 ในรัชกาลปจจุบัน 

   ------------------------ 
พระราชบัญญัติวาดวยการเกบ็รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 
*[รก.2496/3/42/6 มกราคม 2496] 
   ------------------------ 
พระราชบัญญัติวาดวยการเกบ็รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุง การสรางถังที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ใหปลอดภยัตามมาตรฐานและประหยัด จึงสมควรแกไขกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงเสียใหม 
*[รก.2508/73/706/7 กันยายน 2508] 
   ------------------------ 
พระราชบัญญัติวาดวยการเกบ็รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474 ไดกําหนดใหเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดธรรมดาและชนิดนากลวัอันตรายที่ไมได
มีไวเพื่อจําหนายหรือขายไดไมเกิน 2,500 ลิตร แตสวนราชการ องคการของรัฐ ผูประกอบกจิการ
อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรมบางแหงมีความจําเปนตองเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไวเพื่อใชในราชการ ใน
กิจการอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรมเกินกวาปริมาณทีก่ฎหมายกําหนด กับทั้งบทลงโทษในกฎหมายดังกลาว
ไดกําหนดอัตราโทษไวต่ําไมสอดคลองกับอัตราโทษที่บัญญตัิไวในกฎหมายอื่น จําเปนตองแกไขกฎหมายใหมี
การอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐ ผูประกอบกจิการอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรมดังกลาวเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิงไวไดตามความจําเปนและแกไขอัตราโทษเสียใหม  จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
*[รก.2520/97/1พ/19 ตุลาคม 2520] 
------------------------ 



พระราชบัญญัติวาดวยการเกบ็รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามนั
เชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการเกบ็รักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิงชนิดธรรมดา ในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังใตพื้นดินโดยเฉพาะและยังกําหนดอนุญาตใหเกบ็
รักษาน้ํามันเชือ้เพลิงชนิดนากลัวอันตรายไวในถังใตพื้นดินมีปริมาณไมเกิน 5,000 ลิตร เทานั้น ทําใหเกิดปญหา
ในการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะตองกระทําบอยครั้ง อันเปนผลใหเกดิปญหาดานการขนถาย การจราจร และอาจ
เกิดอันตรายไดงาย ประกอบกับในปจจุบนัปริมาณรถยนตและปริมาณการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงไดเพิ่มมากขึ้น ทั้ง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไดพัฒนาสูงขึ้น การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไวในถังใตพื้นดินมีความ
ปลอดภัยสูง สมควรใหมีสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิงเพื่อเก็บรักษาน้ํามนัเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับกาลสมัย และ
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
*[รก.2530/269/58พ/28 ธันวาคม 2530] 


