
 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  กฎเกณฑ์เก่ียวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

จากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ในการเก็บรักษา  การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ  และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  สําหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  กฎเกณฑ์เก่ียวกับการเก็บรักษา
และการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้ม  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณ 

การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกินกว่า  ๒๕๐  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม  ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศนี้  และแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบ  ธพ.กจ.๑  ท้ายประกาศนี้  
เม่ือเห็นว่าถกูต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ  ธพ.กจ.๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน  
๕๐๐  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม  ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  และยื่นขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

ข้อ ๕ การตั้งถังก๊าซหุงต้ม  ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม  ต้องอยู่ที่ชั้นระดับพื้นดินของอาคาร  และตั้งในที่ที่จัดไว้

สําหรับตั้งถังก๊าซหุงต้มโดยเฉพาะ 
(๒) สถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม  ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนสูง  เปลวไฟ   

หรือประกายไฟ  หรือวัสดุที่ทําให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่ายไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 
(๓) พื้นของสถานที่ตั้งและเก็บถังก๊าซหุงต้ม  ต้องเป็นพื้นเรียบ  และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุที่ทําให้

เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก  เช่น  ซีเมนต์ขัดมัน  หินเกล็ดขัดมัน 
(๔) ตั้งถังก๊าซหุงต้มไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี 
(๕) มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซหุงต้ม  เพื่อไม่ให้ถังก๊าซหุงต้มเคลื่อน  หรือล้ม 
(๖) ไม่ตั้งถังก๊าซหุงต้มในห้องรับประทานอาหาร 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวเข้ากับถังก๊าซหุงต้ม  ให้นําความตามประกาศ
กรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บ 
และจ่ายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  
(๑๑)  และ  (๑๒)  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ก่อนการใช้งานต้องทดสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ด้วยความดันไม่น้อยกว่า  ๑.๕  เท่า
ของความดันใช้งาน  โดยรักษาความดันที่ใช้ทดสอบให้คงที่ไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีจนเป็นที่แน่นอนว่า
ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่รั่ว  โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ  จึงจะเริ่มใช้งานได้   

ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบทุก ๆ  ๕  ปี  
หลังจากนั้น 

ข้อ ๗ การต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายประจําปี  ต้องมีการตรวจสอบ
ด้วยกรรมวิธีพินิจด้วยสายตา  (Visual  Inspection)  เป็นอย่างน้อย  โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ   

ข้อ ๘ สถานที่ใช้ก๊าซที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)   
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที ่  ๒๘  ลงวันที ่  ๒๙  ธันวาคม  พ .ศ .   ๒๕๑๔   
หรือพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้  ยกเว้นการทดสอบก่อนการใช้งาน  ตามข้อ  ๖  วรรคสอง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
วีระพล  จิรประดิษฐกุล 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



              ธพ.กจ.๑

                    

ใบแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 

 
 
 
         
        เขียนที.่..................................................      
        วันที่..........เดือน..........................พ.ศ................
   
 ๑. ข้าพเจ้า............................................................................................................................................... 
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ.........................เกิดวันที่............ เดือน.......................พ.ศ.................... 
อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................หมู่ที่................. ตรอก/ซอย............................ถนน................................... 
ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต.............................................จงัหวัด......................................... 
รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์................................................โทรสาร............................................... 
อาชีพ....................................................... 
ช่ือสํานักงาน..........................................................ต้ังอยูเ่ลขที่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน............................... ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต.............................จังหวัด ......................... 
รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์...........................................โทรสาร........................................................ 
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท................................................ตามกฎหมายของประเทศ.............................      
จดทะเบียนเมื่อวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ............. เลขทะเบียน........................................... 
มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...............................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.............................จงัหวัด.............................รหสัไปรษณีย์.......................      
โทรศัพท.์...............................โทรสาร....................................โดยมี......................................................................   
ตําแหน่ง ..............................................เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทน    

 ๒. ข้าพเจ้าขอแจง้ข้อเทจ็จรงิการครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ตามพระราชบญัญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริมาณการครอบครองก๊าซปโิตรเลียมเหลว................................กโิลกรัม 
 ๒.๑ สถานประกอบการมีช่ือทางการค้า...................................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่......................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................................... จงัหวัด....................................................
รหสัไปรษณีย์.............................โทรศัพท.์............................................ โทรสาร................................................... 
 

เลขรับที่........................................ 
วันที่............................................. 
ลงชื่อ...........................ผู้รับใบแจ้ง 



หน้าที่ ๒ 
 

 ๒.๒ ประเภทของสถานประกอบการ   
    สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
      อื่น ๆ (ระบุ) ............................ 

๓. เอกสารประกอบการแจง้ข้อเทจ็จริง 
  ๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้ 
  ๓.๒ สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  ๓.๓ ในกรณีมีการมอบอํานาจต้องมสีําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ  
        และผู้รบัมอบอํานาจ 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
  ๓.๕ แผนที่สงัเขปแสดงสถานประกอบการที่ครอบครองวัตถุอันตรายและบรเิวณข้างเคียง 
  

 

      ลงช่ือ ...........................................................ผู้แจง้ 

              (.........................................................) 

 



 
                ธพ.กจ.๒ 

 
 
 
 

ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 
 

ใบรับแจ้งเลขที.่...............................           กรมธุรกิจพลังงาน 
               กระทรวงพลังงาน 
 
             วันที่.............เดือน.............................. พ.ศ.............. 
 ใบรับแจ้งน้ีออกใหเ้พื่อแสดงว่า ....................................................................... สัญชาติ.......................... 
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งดําเนินการ..............................................เลขที่..........หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................... 
ถนน............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.................................จงัหวัด..............................
รหสัไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์......................................โทรสาร...................................................... 
 ณ สถานประกอบการมีช่ือทางการค้า..............................................เลขที.่.....................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด..................................รหสัไปรษณีย์........................ โทรศัพท์..........................โทรสาร.............................. 

ประเภทของสถานประกอบการ 
  สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ต้ังแต่ ๒๕๐ - ๕๐๐ กิโลกรมั) 

      อื่น ๆ (ระบุ) ......................................... 
 ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ว่ามีความประสงค์จะครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว)  
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริมาณการครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว..................กิโลกรัม 
 หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ ต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ 
 
 
     ลงช่ือ .............................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
            (..............................................) 
     ตําแหน่ง .......................................... 
 


