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ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนสง การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
และการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับการคาปลีกวัตถุอันตรายกาซปโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๕) มาตรา ๓๖
วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“วัตถุอัน ตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ กาซปโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจ
พลั ง งานรับ ผิ ด ชอบ ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ว า ด ว ยเรื่ อ งบั ญ ชีร ายชื่ อ วั ตถุ อั น ตราย
ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“กาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่บรรจุลงในถังกาซหุงตม
หรือกระปองกาซ
“การค า ปลี ก ” หมายความวา การค า กา ซปโ ตรเลีย มเหลวที่ บ รรจุ ลงในถั ง กา ซหุง ต ม
หรือกระปองกาซ สําหรับจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
“รานจําหนายกาซ” หมายความวา สถานที่เก็บรักษาเพื่อคาปลีกกาซปโตรเลียมเหลว
“โรงเก็บกาซ” หมายความวา สถานที่เก็บกาซปโตรเลียมเหลวเพื่อรอการจําหนาย
“ถังกาซหุงตม” หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกา ซปโตรเลียมเหลวสําหรับใชเปนเชื้อเพลิง
ในการหุงตม หรือการใหแสงสวาง หรือการใหพลังงาน
“กระปองกาซ” หมายความวา ภาชนะนอกเหนือจากถังกาซหุงตมที่ใชบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
สําหรับใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องขีดไฟหรือใชสําหรับเตาหุงตมขนาดเล็ก อันมีลักษณะเปนภาชนะ
ที่ใ ชเ พื่อการบรรจุเพี ยงครั้ งเดีย ว มี ขนาดบรรจุกาซไดไม เกิน ๑ ลิตร และทนความดัน สูง สุดได
ไมนอยกวา ๒.๗๕ เทาของความดันใชงาน แตไมนอยกวา ๑.๕๒ เมกาปาสกาลมาตร
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“ปริมาณการเก็บกาซปโตรเลียมเหลว” หมายความวา ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่เก็บ
ไดสูงสุด ไมวาจะมีกาซปโตรเลียมเหลวบรรจุอยูในถังกาซหุงตมหรือกระปองกาซหรือไมก็ตาม เวนแต
ถังกาซหุงตมหรือกระปองกาซที่ผลิตขึ้นใหมและยังไมไดผานการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวมากอน
“ผูคาน้ํามัน” หมายความวา ผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
“ตัวแทนจําหนาย” หมายความวา บุคคลที่ผูคาน้ํามัน แตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลว
“เครื่องใชไฟฟา” หมายความวา บริภัณฑสําหรับประโยชนใชสอยทั่วไป โดยปกติสรางขึ้นเปน
มาตรฐานสากล โดยติดตั้งหรือประกอบเขาเปนหมวดเดียว เพื่อใชงานในหนาที่เดียวหรือหลายหนาที่
เชน เครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่ว เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องสูบน้ํา
“อุปกรณ” หมายความวา หนวยหนึ่งของระบบไฟฟาที่มุงหมายใหเปนทางผานกระแสไฟฟา
แตไมใชพลังงานไฟฟา
“บริภัณฑ” หมายความวา สิ่งที่รวมทั้งวัสดุ เครื่องประกอบ อุปกรณ เครื่อ งใชไฟฟา
ดวงโคม เครื่องสําเร็จและสิ่งอื่นที่คลายกัน ที่ใชเปนสวนหนึ่งหรือใชในการตอเขากับการติดตั้งของไฟฟา
“ทนการระเบิด” หมายความวา ความสามารถในการทนตอการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นภายในกลอง
หุมและปองกันมิใหประกายไฟหรือการระเบิดของไอกาซปโตรเลียมเหลวภายในกลองหุมเปนเหตุใหไอ
กาซปโตรเลียมเหลวภายนอกกลองหุมติดไฟ หรือระเบิดได และอุณหภูมิจะตองไมสูงจนเปนเหตุใหไอ
กาซปโตรเลียมเหลวภายนอกกลองหุมติดไฟหรือระเบิด
“เครื่องประกอบ” หมายความวา สวนประกอบ เชน แปนเกลียวหรือสวนอื่น ๆ ของระบบ
การเดินสายที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคหลักทางกลมากกวาทางไฟฟา
“การเดิ น สายไฟฟา ” หมายความว า การเดิ น สายไฟฟ าทั้ งภายในและภายนอกอาคาร
ซึ่งประกอบดวยสายวงจรไฟฟากําลัง แสงสวาง ควบคุม และสัญญาณ รวมทั้งอุปกรณและเครื่อง
ประกอบการเดินสาย ทั้งแบบเดินสาย แบบติดตั้งถาวรและชั่วคราว
“ขอตอปดผนึก” หมายความวา เครื่องประกอบในการตอทอและสามารถปองกัน มิใ ห
ไอกาซปโตรเลียมเหลวไหลผานได
“สารปดผนึก” หมายความวา สารที่ใ ชสําหรับปดผนึกที่ขอตอปดผนึกเพื่อปองกัน มิใ ห
ไอกาซปโตรเลียมเหลวไหลผานได
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ขอ ๒ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูผลิต และผูนําเขา ผูสงออก ไมตองขึ้นทะเบียนสําหรับวัตถุอันตราย ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ รานจําหนายกาซหรือโรงเก็บกาซที่มีปริมาณการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวรวมกัน
ไมเกิน ๓๐๐ กิโลกรัม และสถานที่ครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวที่ไมใชรานจําหนายกาซและโรงเก็บกาซ
ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวในครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แห งพระราชบั ญญั ติ วั ตถุ อั นตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต ทั้ งนี้ หากปริ มาณการเก็ บก าซป โตรเลี ยมเหลว
มีป ริม าณเกิ น กวา ๖๐ กิโ ลกรั ม ต องปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑเ กี่ย วกับ การเก็บ รัก ษา และมี บุค ลากร
ที่รบั ผิดชอบดูแล รานจําหนายกาซ โรงเก็บกาซ หรือการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ตามขอกําหนด
ในประกาศนี้ และตองแจงถึงสถานที่เก็บรักษาใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองกาซปโตรเลียมเหลว ตองไดรับการแตงตั้งให
เปน ตัว แทนจํ าหนา ยกาซปโตรเลียมเหลวจากผู คาน้ํา มัน ยกเว น การจําหน ายกา ซปโตรเลีย มเหลว
ประเภทกระปองกาซเพียงอยางเดียว
ในกรณีผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวพนจากการเปนตัวแทนจําหนาย
ในขณะที่ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายยังไมสิ้นอายุ ใหใบอนุญาตมีไวในครอบครอง
กาซปโตรเลียมเหลวเปนอันสิ้นอายุ และถาประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
มีไวในครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวโดยพลันและใหประกอบกิจการตอไป จนกวาจะไดรับแจง
การไมอนุญาต
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองกาซปโตรเลียมเหลว ตองมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลรานจําหนายกาซ โรงเก็บกาซ หรือการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวที่ไดผานการฝกอบรม เรื่องกาซ
ปโตรเลียมเหลว การระวังและปองกันอันตรายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๖ ใหผูคาน้ํามันที่ครอบครองกาซปโตรเลียมเหลวมีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เมื่อมีการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเปนตัวแทนจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
ตองแจงใหกรมธุรกิจพลังงานทราบทุกครั้ง
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(๒) ควบคุม ดูแ ลตัวแทนจําหนายของตนใหปฏิบัติตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงนี้
และหา มตั วแทนจํา หน ายของตน จํ า หนา ยถั งก า ซหุ ง ต ม ที่ ติ ด ตั้ง หรื อสามารถนํ ามาติ ดตั้ ง เตาก า ซ
ที่สวนบนของถังกาซหุงตม ตามหลักเกณฑที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
(๓) ควบคุ ม ดูแ ลถั ง ก าซหุ ง ต ม ที่ มี เ ครื่ องหมายการค า ของตนให เ ป น ไปตามที่ กํา หนดใน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
ตามกฎหมายว า ด ว ยมาตรฐานผลิต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม และต อ งมีข อ ความ “อั น ตราย ห า มกลิ้ ง
หามกระแทก” เขียนไวที่ตัวถังกาซหุงตม
(๔) ทําการทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตมที่มีเครื่องหมายการคาของตนใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การใชและการซอมบํารุงถังกาซปโตรเลียมเหลวที่กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๕) ในกรณีที่ถังกาซหุงตมไมไดมาตรฐานความปลอดภัยตาม (๓) และ (๔) ใหผูคาน้ํามัน
นําถังกาซหุงตมที่มีเครื่องหมายการคาของตนไปซอมแซมหรือทําลายโดยไมชักชา
ขอ ๗ รานจําหนายกาซ ตองตั้งอยูในอาคารเอกเทศไมตั้งอยูในตึกแถว หองแถว อาคารชุด
ภายในอาคารสรรพสินคาหรืออาคารแสดงสินคา ยกเวนจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวประเภทกระปอง
กาซเพียงอยางเดียว และตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองตั้งอยูที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร
(๒) สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองอยูหางจากแหลงที่มีความรอนสูงจากที่มีเปลวไฟ
หรือประกายไฟ หรือจากวัสดุที่ทําใหเกิดไฟหรือไฟไหมไดงายไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร ถาระยะหาง
ไมถึงที่กําหนดจะตองสรางกําแพงกันไฟกั้นระหวางสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมกับบริเวณดังกลาว
(๓) ฝาและผนังของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองใชวัสดุทนไฟ เพดานถาไมทําดวย
คอนกรีตตองมีฝาเพดาน ฝาและคราวตองใชวัสดุทนไฟ
(๔) พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองเปนพื้นคอนกรีต เรียบและผิวพื้นตองเปนวัสดุ
ชนิดที่ทําใหเกิดประกายไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ
(๕) ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมและสวนอื่น ๆ ของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
อื่น ภายในอาคารที่ใ ช เป น รา นจํา หนา ยกา ซ ตอ งสูง กวา ระดั บพื้น ภายนอกอาคาร ในกรณีที่มี การ
ยกระดับพื้น ภายนอกอาคารที่ใชเปน รานจําหนายกาซโดยรอบ ตองดําเนินการปรับระดับพื้น ภายใน
อาคารใหสูงกวาพื้นภายนอกภายในสามเดือนนับแตวันที่ยกระดับ
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ขอ ๘ สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมของรานจําหนายกาซที่อยูภายในอาคารบริการในเขต
สถานีบริการน้ํามัน เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม น้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะและระยะ
ปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในขอ ๗ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๒) ถาการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและการจําหนายสินคาอื่น ๆ อยูภายในอาคารบริการ
เดียวกัน ตองแยกออกจากกันเปนสัดสวนใหชัดเจน และดานที่ติดตอกันตองมีฝาหรือผนังทําดวยวัสดุ
ทนไฟ
ขอ ๙ สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมของรานจําหนายกาซที่อยูภายนอกอาคารบริการใน
เขตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะและระยะ
ปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีลักษณะและระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในขอ ๗ (๒) และ (๔)
(๒) ตองแสดงขอบเขตของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน ๑๕ ตารางเมตร
ไวชัดเจน โดยมีรั้วโปรงที่อากาศสามารถถายเทไดสะดวกและแข็งแรงเพียงพอ ทําดวยวัสดุทนไฟ
ล อ มรอบทุ ก ด า น จั ด ให มี ป ระตู รั้ ว โปร ง ที่ เ ป ด ออกสู ภ ายนอกที่ ส ามารถลํ า เลี ย งถั ง ก า ซหุ ง ต ม
ผานไดสะดวก และปดไวตลอดเวลา
(๓) ขอบเขตสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองหางจากทอรับน้ํามันเชื้อเพลิง และทอระบาย
ไอน้ํามันเชื้อเพลิงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๔) ขอบเขตสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมตองหางจากตูจายน้ํามัน เชื้อเพลิงไมนอยกวา
๑๐.๐๐ เมตร และหางจากแนวเขตของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
(๕) บริเวณที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมดานที่ยานพาหนะอาจเขาไปชนไดตองจัดใหมีราวเหล็ก
(GUARD RAIL) หรือเสาทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา ๑๐ เซนติเมตร ภายในทอเหล็ก
ใหเทคอนกรีตเต็มฝงแนนในดินนอกแนวรั้วโปรงดานนั้นลึกไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร เสาทอเหล็ก
ตองอยูหางจากรั้วโปรงไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร เสาแตละตนสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา ๑.๑๐ เมตร
แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และมีระยะหางระหวางเสาแตละตนไมเกิน ๑.๒๐ เมตร เพื่อกันรถชนดานนั้น
(๖) เพื่อปองกันการสะสมกาซปโตรเลียมเหลว ระดับพื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตม
ตองอยูในระดับสูงกวาระดับพื้นของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น
ขอ ๑๐ การตั้งถังกาซหุงตมในรานจําหนายกาซ ตองปฏิบัติดังนี้
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(๑) ตองตั้งถังกาซหุงตมในที่ที่จัดไวสําหรับตั้งถังกาซหุงตมโดยเฉพาะเทานั้น
(๒) ในที่ที่ตั้งถังกาซหุงตมตาม (๑) ตองจัดใหมีทางเดินเขาออกรานจําหนายกาซกวางไมนอยกวา
๑.๐๐ เมตร
(๓) ถังกาซหุงตมตองตั้งตรงใหลิ้นปดเปดอยูขางบน
(๔) ถังกาซหุงตมที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวไดไมเกินถังละ ๑๕ กิโลกรัม ใหตั้งเปนแถว
เรียงชิดกันไดทั้งทางกวางและทางยาว ทางกวางไมเกินสามถังและซอนกันไดไมเกินสามชั้น
(๕) ถังกาซหุงตม ที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลวไดเกิน ถังละ ๑๕ กิโลกรัม ใหตั้งเปน แถว
เรียงชิดกันไดทั้งทางกวางและทางยาว ทางกวางไมเกินสี่ถังและตองไมตั้งถังกาซหุงตมซอนกัน
(๖) ตองตั้งถังกาซหุงตมใหหางจากฝาหรือผนังไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร และหางจาก
เชิงบันไดหรือประตูภายในอาคารที่ใชเปนรานจําหนายกาซไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร
(๗) การตั้งถังกาซหุงตมตองมีปริมาณไมเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ตอหนึ่งกลุม และแตละกลุม
ตองหางกันไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร
ขอ ๑๑ การเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวของรานจําหนายกาซตองมีปริมาณการเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลว ดังนี้
(๑) รานจําหนายกาซที่อยูหางจากอาคารอื่น ไมถึง ๖.๐๐ เมตร ใหมีปริมาณการเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลวไดไมเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม ตอหนึ่งรานจําหนายกาซ
(๒) รานจําหนายกาซที่เปนอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร ใหมีปริมาณ
การเก็บกาซปโตรเลียมเหลวไดไมเกิน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ตอหนึ่งรานจําหนายกาซ
(๓) รานจําหนายกาซตาม (๑) และ (๒) หากจัดใหมีการเก็บกาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเก็บ
ถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซ โดยเฉพาะแยกจากรานจําหนายกาซ ใหมีปริมาณการเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้น ไดอีกในปริมาณรวมกันไมเกิน ๑๘๐ กิโลกรัม ตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร
อาคารเก็บกาซปโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะดังนี้
(ก) เปนอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐ ตารางเมตร
(ข) ตองอยูหางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร
(ค) สรางดวยวัสดุทนไฟ
(ง) ผนังของอาคารทุกดานตองมีชองระบายอากาศในระดับชิดพื้น
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ขอ ๑๒ การเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวเพื่อการคาปลีกของรานจําหนายกาซตองจัดใหมี
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใชเครื่องดับเพลิง
ชนิดฟองกาซ ซึ่งสามารถใชดับเพลิงอันเกิดจากกาซปโตรเลียมเหลวหรือน้ํามันเชื้อเพลิงได และเครื่อง
ดับเพลิงดังกลาวตองมีขนาดความจุผ งเคมีหรือน้ํายาดับเพลิงหรือสารอื่น ไมนอยกวา ๖.๘ กิโลกรัม
ติดตั้งไวที่ผนังประตูทางเขาออก ๑ เครื่องและที่บริเวณที่ตั้งถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซ ๑ เครื่อง
ตอปริมาณการเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวทุก ๆ ๖๐๐ กิโลกรัม เศษของ ๖๐๐ กิโลกรัม ใหคิดเปน
๖๐๐ กิโลกรัม
รานจําหนายกาซที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว มีปริมาณรวมกันตั้งแต ๓๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
ต อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งส ง เสี ย งดั ง เมื่ อ ก า ซรั่ ว บริ เ วณที่ ตั้ ง ถั ง ก า ซหุ ง ต ม และหรื อ กระป อ งก า ซ และ
เครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วจะตองเปนชนิดที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๓ โรงเก็บกาซตองมีลักษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้
(๑) โรงเก็บกาซตองเปนอาคารชั้นเดียว สรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟและหางจากอาคาร
อื่นหรือแนวเขตที่ดินของผูอื่นไมนอยกวา ๒๐.๐๐ เมตร
(๒) มีรั้วโปรงทําดวยวัสดุทนไฟสูงไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร หางจากขอบโรงเก็บกาซไมนอย
กวา ๕.๐๐ เมตร และหามวางสิ่งของหรือกระทําการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณดังกลาว โรงเก็บกาซและรั้วตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง ทางเขาออกดังกลาวตองมี
ประตูโปรงที่เปดออกดานนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปดออกจากภายในไดโดยไมตองไขกุญแจและ
ปดประตูตลอดเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงาน
ถาไมอาจจั ดใหโรงเก็ บกาซอยูหา งจากอาคารอื่น หรื อแนวเขตที่ ดิน ของผูอื่น ไมนอยกว า
๒๐.๐๐ เมตรได ตองสรางกําแพงกันไฟดานนั้น สูงไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร และอยูหางจากขอบ
โรงเก็บกาซไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร โดยไมตองมีรั้วโปรงดานนั้นก็ได
(๓) สถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซของโรงเก็บกาซ ตองอยูที่ชั้น
ระดับพื้นดิน
(๔) พื้นของโรงเก็บกาซตองแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นตองเปนวัสดุชนิดที่ทําใหเกิดประกาย
ไฟจากการเสียดสีไดยาก เชน ซีเมนตขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ ระดับพื้นของโรงเก็บ
กาซตองไมต่ํากวาระดับพื้นภายนอก ถาทําเปนพื้นลอยใตพื้นตองเปดโลงทุกดานเพื่อใหอากาศถายเทได
สะดวก ระดับพื้นลอยตองสูงกวาระดับพื้นภายนอก และหามเก็บสิ่งของใด ๆ ไวใตพื้นนั้น
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(๕) พื้นของโรงเก็บกาซตองไมมีรอง บอ หรือที่ต่ําซึ่งจะเปนที่สะสมกาซปโตรเลียมเหลวได
ถาจําเปนตองมีรอง บอ อยูในโรงเก็บกาซตองทําทอหรือรางระบายกาซปโตรเลียมเหลวออกสูภายนอก
อยางเพียงพอ ทอหรือรางระบายกาซปโตรเลียมเหลวตองแยกจากทอหรือทางระบายน้ํา
(๖) ฝาผนังของโรงเก็บกาซตองสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ และฝาผนังทุกดานตองมีชอง
ระบายอากาศในระดับชิดพื้น
(๗) การเก็บถังกาซหุงตมเพื่อรอการบรรจุ ขนสง หรือซอมตองเก็บไว ณ ที่ที่จัดไวเฉพาะ
ในโรงเก็บกาซ
ขอ ๑๔ การตั้งถังกาซหุงตมในโรงเก็บกาซ ใหปฏิบัติตามขอ ๑๐ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖)
และ (๗)
ขอ ๑๕ การเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวของโรงเก็บกาซตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และตองติดตั้งเครื่องสงเสียงดังเมื่อกาซรั่วบริเวณที่
ติดตั้งถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซ ๑ เครื่องตอพื้นที่ตั้งถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซทุก ๆ
๑๕.๐๐ ตารางเมตร เศษของ ๑๕.๐๐ ตารางเมตรให คิด เป น ๑๕.๐๐ ตารางเมตร และเครื่ อ ง
สงเสียงดังเมื่อกาซรั่วจะตองเปนชนิดที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
(๒) ตองติดตั้งทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงสองหัวขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๖๒.๕
มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิง ขององคกรปกครองทองถิ่นและตองมี
เครื่องสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิงโดยเฉพาะจากทอดังกลาว และตองมีสายสูบที่มีความยาวไมนอยกวา
ความยาวของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงเก็บกาซเก็บไว ณ ที่ที่จะนํามาใชไดงาย
(๓) ถาไมมีน้ําประปาหรือไมใชน้ําประปาตาม (๒) ตองตอทอสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ํา
หรือที่เก็บน้ําที่มีน้ําอยูตลอดเวลา และแหลงน้ํานั้นตองมีน้ําไมนอยกวา ๑๗ ลูกบาศกเมตร ตอปริมาณ
กาซปโตรเลียมเหลว ๖,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมเครื่องสูบน้ําสําหรับสูบน้ําดับเพลิงโดยเฉพาะและสายสูบ
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๙ มิลลิเมตร ยาวพอที่จะฉีดน้ําคลุมสถานที่ตั้งและเก็บถังกาซหุงตม
และหรื อ กระป อ งก า ซ และต อ งเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า อี ก ๑๗ ลู ก บาศก เ มตรและสายสู บ น้ํ า ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๙ มิลลิเมตร อีก ๑ สาย ตอปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ
๖,๐๐๐ กิโลกรัม เศษของ ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ใหคิดเปน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๖ การขนสง ก า ซปโ ตรเลีย มเหลวที่ ป ริ ม าณเกิ น ๓๐๐ กิ โ ลกรั ม ต อ งเปน ไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

(๑) รถยนตบรรทุกที่ใชในการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวตองมีหลังคา หรือโครงที่แข็งแรง
ปองกันการกระเด็นหรือกระจายของถังกาซหุงตมและหรือกระปองกาซออกจากตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุได
และใหมีประตูปดเปดดานหลัง โดยปดประตูตลอดระยะเวลาในระหวางการขนสง ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
(๒) ผูขับขี่รถยนตบรรทุกที่ใชในการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ตองไดผานการฝกอบรม
เรื่องกาซปโตรเลียมเหลว การระวังและปองกันอันตรายตามขอ ๕
ขอ ๑๗ กําหนดบริเ วณอั น ตรายในการติ ดตั้งระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณแ ละ
บริภัณฑ ของรานจําหนายกาซ และโรงเก็บกาซไวดังนี้
(๑) ภายในหองที่เก็บกระปองกาซหรือถังกาซหุงตมของรานจําหนายกาซ ตั้งแตระดับพื้นถึง
ระดับ ๑.๗๕ เมตร เหนือระดับพื้น
(๒) ภายในหองที่เก็บกระปองกาซ และหรือถังกาซหุงตมของโรงเก็บกาซ
(๓) ภายในระยะ ๔.๐๐ เมตร เหนือบริเวณอันตรายตาม (๑) หรือ (๒)
ภายในบริเวณอันตรายตามวรรคหนึ่ง หากมีผ นังกัน กาซปโตรเลียมเหลวไมใ หผานไดใ ห
ถือวาบริเวณอันตรายไมรวมถึงบริเวณอีกดานหนึ่งของผนังนั้น
ขอ ๑๘ อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามาใชในบริเวณอันตรายตามขอ ๑๗ (๑)
และ (๒) ตองเปนชนิดทนการระเบิด และไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ หรือไดรับการรับรองจากสถาบันตางประเทศตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานเห็นชอบ
ขอ ๑๙ การเดินสายไฟฟาในบริเวณอันตรายตามขอ ๑๗ (๑) และ (๒) ตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองเดินสายไฟฟาดวยระบบทอรอยสายไฟฟาและตองเปนทอโลหะอยางหนา หรืออยางหนา
ปานกลางชนิด ตอดวยเกลียวทอโลหะรอยสายไฟฟ าตองไดม าตรฐานผลิ ตภัณฑอุ ตสาหกรรมหรื อ
มาตรฐานสากลตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด สายไฟฟาที่วางไวใตดิน ตอ งใชสายที่ใ ช
สําหรับใตดินโดยเฉพาะ
(๒) กล อ ง เครื่อ งประกอบการเดิ น ท อ ท อ อ อ น และข อ ต อต อ งเป น ชนิ ดที่ มี เ กลี ย วใน
สําหรับตอเขากับทอรอยสายไฟฟา และตองเปนชนิดทนการระเบิด
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(๓) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอกับกลองหุมอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณอื่น ที่อาจมีประกายไฟ
หรือมีอุณหภูมิสูงตองติดตั้งขอตอใหปดผนึกในตําแหนงใกลกับกลองหุมมากที่สุด ที่จะทําไดและตอง
หางจากกลองหุมไมเกิน ๐.๔๖ เมตร
(๔) ท อ ร อ ยสายไฟฟ า ที่ ว างจากบริ เ วณอั น ตรายไปยั ง บริ เ วณไม อั น ตรายต อ งติ ด ตั้ ง
ขอตอปดผนึกไวที่ตําแหนงสุดเขตของบริเวณอันตราย
(๕) ทอรอยสายไฟฟาที่วางจากบริเวณอันตรายและไมมีรอยตอใด ๆ ในบริเวณอัน ตราย
ดังกลาว รวมถึงในระยะ ๐.๓๐ เมตร จากเขตอันตรายออกไปทั้งสองขางไมตองติดตั้งขอตอปดผนึก
ก็ได ถาปลายทั้งสองขางของทอดังกลาวอยูในบริเวณไมอันตราย
(๖) ขอตอปดผนึก ตองติดตั้งอยูบริเวณที่เขาถึงโดยสะดวก และสารปดผนึก ตองปองกัน
การรั่ว ไหลของไอก าซป โตรเลียมเหลวที่ขอ ตอ ปด ผนึ กได ตอ งทนตอ สภาวะแวดล อมได และมี
จุดหลอมเหลวไมต่ํากวา ๙๓ องศาเซลเซียส
(๗) การใสสารปดผนึกลงในขอตอปดผนึกตองไมนอยกวาขนาดระบุของทอรอยสายไฟฟา
และไมวากรณีใด ๆ สารปดผนึกตองหนาไมนอยกวา ๑๖ มิลลิเมตร และหามตอสายภายในขอตอปด
ผนึกและหามใชสารปดผนึกหุมขั้วตอสายหรือขั้วตอแยกสาย
ขอ ๒๐ อุป กรณ ไ ฟฟ า และเครื่ อ งใชไ ฟฟ า ที่ ติด ตั้ ง ในบริ เ วณอั น ตรายตามข อ ๑๗ (๓)
ตองมีกลองหุมมิดชิด เพื่อปองกันไมใหประกายไฟฟาหรือชิ้นสวนของวัสดุรอนผานออกสูภายนอกได
และอุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟาที่ติดตั้งอยูในตําแหนงที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพไดงายตองมี
ตะแกรงเหล็กปองกันดวย
ขอ ๒๑ การเดินสายไฟฟาในบริเวณอันตรายตามขอ ๑๗ (๓)
(๑) การเดินสายไฟฟาตองรอยภายในทอรอยสายไฟฟา สําหรับรอยสายไฟฟาชนิดอยางบาง
หรือวางไวในรางเดินสายไฟฟาโลหะ
(๒) กลอง เครื่องประกอบการเดินทอและขอตอไมจําเปนตองมีเกลียวแตตองมีเครื่องประกอบ
ที่จับยึดแข็งแรง และปดมิดชิด
ขอ ๒๒ ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟาและวิธีเดิน สายไฟฟาตองตอลงดิน รายละเอียดและ
วิธีการตอลงดินใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย หรือมาตรฐาน
สากลตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
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ขอ ๒๓ ขอกําหนดหลักเกณฑของสายไฟฟาและวิธีเดินสายไฟฟาทั่วไปซึ่งไมไดระบุไวใน
ขอกําหนดของประกาศนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย หรือมาตรฐาน
สากลตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ขอ ๒๔ ร า นจํ า หน า ยก า ซ หรื อ โรงเก็ บ ก า ซ ซึ่ ง ดํ า เนิ น กิ จ การอยู ก อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
ใหดําเนินกิจการตอไปไดภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศนี้มีผลใชบังคับ
รานจําหนายกาซที่ไมเปน ไปตามขอ ๗ และดําเนิน กิจการอยูกอนวัน ที่ประกาศนี้มีผ ลใช
บัง คับ ใหดํ า เนิ น กิ จ การต อ ไปได แต ทั้ง นี้ต อ งเก็บ รั กษาก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวได ไม เ กิน ๑,๒๐๐
กิโ ลกรั ม และหลัง จากพน ระยะเวลา ๑๐ ปนั บตั้ ง แต ประกาศนี้มี ผ ลใชบั งคั บ จะเก็บ รัก ษาก า ซ
ปโตรเลียมเหลวไดปริมาณไมเกิน ๖๐๐ กิโลกรัม และเมื่อพนระยะเวลา ๑๕ ปนับแตประกาศนี้มีผล
ใชบังคับ จะเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวไดปริมาณไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม
ขอ ๒๕ ใหรานจําหนายกาซ หรือโรงเก็บกาซ ที่ดําเนินกิจการอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใช
บังคับ ตองเปนตัวแทนจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวจากผูคาน้ํามันตามขอ ๔ วรรคหนึ่ง และตองจัด
ใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลรานจําหนายกาซ โรงเก็บกาซ หรือการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
ตามขอ ๕ และในการขนสงกาซปโตรเลียมเหลวตองใชรถยนตบรรทุกที่ใชขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
และผูขับขี่รถยนตบรรทุกที่ใ ชขนสงกาซปโตรเลียมเหลวตามขอ ๑๖ ภายในเวลา ๑ ป นับตั้งแต
วันประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๖ ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

