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กฎกระทรวงวาดวยสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน

พ.ศ. 2551
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      ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิงไดไมเกินรอยละเกาสิบ
ของปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง

      การวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ใหคิด
คํานวณตามปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง ไมวาจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู
ปริมาณเทาใดก็ตาม
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สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  
ลักษณะที่หนึ่ง 

   (สถานประกอบการที่สามารถเก็บรักษาน้ํามันได 
โดยตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง)
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การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหนาย ไวในอาคาร

น้ํามันเชื้อเพลิง
ระยะปลอดภัย(เมตร)

หางจากชองเปด
เชนประตู หนาตาง

หางจากขอบผนัง
ดานที่ไมมีชองเปด

ชนิดไวไฟมาก ไวไฟ
ปานกลาง หรือไวไฟนอย 1.50 0.60ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 93 
องศาเซลเซียส
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หามเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวต่าํกวา
ระดับพื้นดินเวนแต

- เก็บอยูภายในอาคารที่มีพื้นที่ต่ํากวาระดับพื้นดิน 

- เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟ
เกิน   93 องศาเซลเซียสขึ้นไป

    
หามตอทอน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางถงัน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขาดวยกนั
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      -ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตอง

ปดฝาไวตลอดเวลาที่ไมใชงาน

-หามทําการถายเท หรือแบงบรรจุ

น้ํามันเชื้อเพลิงภายในบริเวณที่มีการ

จําหนาย หรือขายน้ํามันเชื้อเพลิง
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      เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาด
บรรจุไมนอยกวา 6.80 กิโลกรัม 
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งเครื่อง 

ทราย ในปริมาณไมนอย
กวา 20 ลิตร
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ปายเตือน
ตองมองเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย

�	
�����
1. ������������
2. ����ก�	��ก��� 
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ผังบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่หนึ่ง

บริเวณที่เกบ็น้ํามัน

1.50

1.50

0.60

“อันตราย”
1. หามสูบบุหรี่
2. หามกอประกายไฟ

ทรายปริมาณไม
นอยกวา 20 ลิตร

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัมปายเตือน

1.50
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สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ลักษณะที่สอง

(สถานประกอบการจะตองแจงกอนประกอบกิจการ)
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ชนิดของน้ํามัน
เชื้อเพลิง

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)

หางจากขอบ
ผนังอาคาร

หางจาก
ชองเปด 

หางจากเขต
สถานที่เก็บ
รักษาน้ํามัน

ชนิดไวไฟมาก ชนิด
ไวไฟปานกลาง หรือ
ชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ 
องศาเซลเซียส 

  ไมเกิน ๑,๐๐๐
  เกิน ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐
เกิน ๓,๐๐๐– ๑๕,๐๐๐

๐.๖๐ 
๐.๖๐
๐.๖๐

๑.๕๐ 
๑.๕๐
 ๑.๕๐

๑.๕๐
๓.๐๐
๔.๕๐

ชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟเกิน ๙๓ 
องศาเซลเซียส 

  ไมเกิน ๗,๕๐๐
เกิน ๗,๕๐๐ – ๑๕,๐๐๐

๐.๖๐
๐.๖๐

๑.๕๐
๑.๕๐

๑.๕๐
๓.๐๐

ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคาร         



12

ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิงไวนอกอาคาร             

ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ลิตร)

ระยะปลอดภัยต่ําสุด 
(เมตร)

หางจากเขต
สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
นอยที่มีจุดวาบไฟไมเกนิ 
๙๓ องศาเซลเซียส 

ไมเกิน ๑,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐
เกิน ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐

 ๑.๕๐ 
 ๓.๐๐
 ๔.๕๐

ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบ
ไฟเกิน ๙๓ องศา
เซลเซียส

ไมเกิน ๗,๕๐๐
เกิน ๗,๕๐๐ – ๑๕,๐๐๐

 ๑.๕๐
 ๓.๐๐
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เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง
หรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.80 กิโลกรัม 
จํานวนไมนอยกวา 2 เครื่อง 

ทราย ในปริมาณ
ไมนอยกวา 200 ลิตร
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   ปายเตือน
ตองมองเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย

“อันตราย”
1. หามสูบบุหรี่
2. หามกอประกายไฟ



15

ผังบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สอง

บริเวณที่เกบ็น้ํามัน

0.60

ทรายปริมาณไม
นอยกวา 200 ลิตร

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัม

ปายเตือน
“อันตราย”
1. หามสูบบุหรี่
2. หามกอประกายไฟ

1.50
3.00
4.50

ชนิดไวไฟมาก 
ชนิดไวไฟปาน
กลาง หรือชนิด
ไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟไม
เกิน 93 องศา
เซลเซียส

1.50 ไมเกิน 1,000 ลิตร
3.00 เกิน 1,000-3,000 ลิตร
4.50 เกิน 3,000-15,000 ลิตร

1.50 1.50

1.50
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สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน

ลักษณะที่สาม 
(สถานประกอบการตองไดรับใบอนุญาตกอน)



17

(1) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแกการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 

(2) ตั้งอยูหางจากเขตพระราชฐานไมนอยกวา 1,000.00 เมตร
(3) ตั้งอยูหางจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือ
โบราณสถานไมนอยกวา 200.00 เมตร

(4) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับทางสัญจรทีม่ีความ
กวางของถนนไมนอยกวา 12.00 เมตร และตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความ
ยินยอมใหทําทางเชื่อมเพื่อใชเปนทางเขาและทางออกจากเจาหนาทีซ่ึง่มี
อํานาจอนุญาตหรอืเจาของทางสัญจรดังกลาว

(5) มีระยะปลอดภัยของทางเขาและทางออก กับทางโคง ทางแยก เกาะกลาง
ถนน สะพาน ทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยการจราจร

สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนาย  
ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะ
ปลอดภัยภายใน

- ระยะปลอดภัยโดยรอบถังเกบ็น้ํามัน
เชื้อเพลิงขนาดใหญ

- การติดตัง้เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง 
สะพานขามแนวทอหรือเขื่อนเกบ็กกัน้ํามัน
เชื้อเพลิง

- การตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปอง
น้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 
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ระยะปลอดภัยระหวางผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
กับเขตที่ดินและอาคาร 

น้ํามันเชื้อเพลิง
ระยะปลอดภัยต่าํสดุ  

(เมตร)
เขตที่ดิน อาคาร

มีจุดวาบไฟไมเกนิ 93 
องศาเซลเซยีส

1.50 -
25.00

1.50 -
7.50

มีจุดวาบไฟเกิน 93 
องศาเซลเซยีส

1.50 -
4.50

1.50 -
4.50
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ถังหรือกลุมถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุด
วาบไฟไมเกนิ 93 องศาเซลเซียส เขื่อน 
กําแพง หรือบอเก็บกกัน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี
ขนาดพอที่จะเกบ็น้ํามันเชื้อเพลงิไดเทากบั
ปริมาณความจุของถงัใบที่ใหญที่สุด  

ถังหรือกลุมถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุด
วาบไฟเกิน 93 องศาเซลเซยีส เขื่อน กําแพง 
หรือบอเก็บกกัน้ํามันเชื้อเพลงิตองมีความสูง
หรือความลึกไมนอยกวา 0.50 เมตร  แลวแต
กรณี 



Rev 4 21

เขื่อนหรือกําแพงเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง(เขื่อนคอนกรีต)
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เขื่อนหรือกําแพงหรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง(เขื่อนดิน)
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หามติดตั้งเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงที่

ใชสําหรับรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ

ติดตั้งจุดรับหรือจุดจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไวภายในเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกัก

น้ํามันเชื้อเพลิง   
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        สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม เพื่อการ

จําหนายตองติดตั้งระบบทอน้ําดับเพลิงขนาด

เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 100.00 มม. หรือ

เทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีขอตอรับน้ํา

ดับเพลิงขนาดเดียวกับขอตอของรถดับเพลิงของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองมีหัวจายน้ํา

ดับเพลิง ไมนอยกวา 2 จุด
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     ตองมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง

หรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา 

6.80 กก. ติดตั้งไวที่
    - อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
    - อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูป
    - บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง
    - บริเวณแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจุดรับน้ํามัน
เชื้อเพลิง
    - บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถไฟ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
    - บริเวณทาเรือซึ่งรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
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        สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะ
ที่สาม เพื่อการจําหนายที่มีปริมาณ
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เกิน 15,000 
ลิตร  ตองจัดใหมีโฟมเขมขนซึ่ง
นํามาใชเปนสารละลายโฟมได
ตลอดเวลา
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เครื่องดับเพลิงและเครื่องฉีดโฟม
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น้ํายาดับเพลิงชนิดโฟม
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        สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม 

ตองจัดใหมีระบบจายน้ําสําหรับดบัเพลิงให

เพียงพอตอการระงับอัคคภีัย 

        - ใชสําหรับฉีดสารละลายโฟม

        - ใชเปนน้ําหลอเย็น

        - ใชเปนน้ําดับเพลิง
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        เครื่องสูบน้ําดับเพลิงตองมีความดันและ

อัตราการไหลสอดคลองกบัปริมาณการใชน้ํา

หลอเย็น สารละลายโฟม และอุปกรณตาง ๆ 

ที่ใชประกอบในการดบัเพลิง

        ตองมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่ใช

เครื่องยนตสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําอยาง

นอยหนึ่งเครื่อง 
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Jocky Pump

Electric Pump 

Engine Pump 

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
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           ตองจัดทําแผนระงับเหตุเพลิง
ไหม และมีการฝกซอมแผนระงับเหตุ
เพลิงไหม  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

           ตองจัดทําขั้นตอนในการรับ
หรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวในบริเวณ
จุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง
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ผังบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม
3.00 1.50-7.50

1.50

น้ํามันดีเซล

น้ํามันดีเซล

1/6 เทาของผลบวกของ
เสนผาศูนยกลางของถังที่
ติดกัน และตองไมนอยกวา 
1.00 เมตร

อาคาร

1.50-25.00
ทางสัญจร ความกวางไมนอยกวา 12.00 เมตร

ความกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร

ขอบทางเลี้ยวเขาและเลี้ยวออก ตองผายออก 
มีรัศมีความโคงไมนอยกวา 6.00 เมตร
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