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กฎกระทรวง 
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  น้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
แตไมรวมถึงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว 

“สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจง  การอนุญาต  และอัตรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

“เขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  แนวเขตของสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามที่กําหนดไวในแผนผังบริเวณของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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“จุดวาบไฟ”  หมายความวา  อุณหภูมิ  ณ  จุดที่ไอของน้ํามันเชื้อเพลิงลุกเปนเปลวไฟวาบขึ้น
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ   

“แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  อาคารและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 

“รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกที่มีถังขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงตรึงไวดานบน  แตไมรวมถึงรถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 

“รถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกซึ่งเดินบนรางที่มี
ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตรึงไวดานบน 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

“ศาสนสถาน”  หมายความวา  วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ  มัสยิดตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม  วัดบาทหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน
คอธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

“โบราณสถาน”  หมายความวา  โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

“ทางสัญจร”  หมายความวา  ทางหลวง  ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  หรือถนนสวนบุคคล 
“ทางแยก”  หมายความวา  ทางสัญจรที่มีความกวางของถนนตั้งแต  ๑๒.๐๐  เมตรขึ้นไป  และ

มีความยาวจากจุดตัดหรือจุดบรรจบของถนนตั้งแต  ๒๐๐.๐๐  เมตรขึ้นไป 
“ความกวางของถนน”  หมายความวา  ระยะที่วัดจากเขตทางดานหนึ่งไปยังเขตทางดานตรงขาม 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ การวัดระยะปลอดภัยของการเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานที่เก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง  ใหวัดจากจุดใกลสุดระหวางภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงกับจุดที่กําหนด 
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ขอ ๔ ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไดไมเกินรอยละเกาสิบของ
ปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๕ การวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหคิดคํานวณตาม
ปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมวาจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยูปริมาณเทาใดก็ตาม 

หมวด  ๒ 
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่หนึ่ง 

 

 

สวนที่  ๑ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

 

 

ขอ ๖ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิด
ไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียสเพื่อการจําหนายไวในอาคารตองมีระยะปลอดภัย  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดานที่มีชองเปด  เชน  ประตู  หรือหนาตางตองหางจากชองเปดไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 
(๒) ดานที่ไมมชีองเปดตองหางจากขอบผนังอาคารไมนอยกวา  ๐.๖๐  เมตร   
ขอ ๗ หามเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวตํ่ากวาระดับพื้นดิน  เวนแตเก็บอยูภายใน

อาคารที่มีพื้นที่ ตํ่ากวาระดับพื้นดิน  และภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

สวนที่  ๒ 
ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๘ กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองทําดวยวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับ
น้ํามันเชื้อเพลิงและเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ 

สวนที่  ๓ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๙ ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองปดฝาไวตลอดเวลาที่ไมใชงาน   
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ขอ ๑๐ หามทําการถายเท  หรือแบงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงภายในบริเวณที่มีการจําหนาย  หรือ
ขายน้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๑๑ หามตอทอน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางถังน้ํามันเชื้อเพลิงเขาดวยกัน 

ขอ ๑๒ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยที่มี

จุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียสเพื่อการจําหนาย  บริเวณที่ต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัด

ใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย  ดังตอไปนี้   

(๑) เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๖.๘๐  กิโลกรัม  

มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา  3A  40B  ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งเคร่ือง   

(๒) เคร่ืองดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  และผูประกอบกิจการควบคุมตองตรวจสอบ

และบํารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เคร่ืองดับเพลิง 

(๓) ทรายในปริมาณไมนอยกวา  ๒๐  ลิตร  และสามารถนํามาใชไดสะดวกตลอดเวลา 

ขอ ๑๓ บริเวณที่ต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนายตองจัดใหมีปายเตือน   

โดยมีขอความ  ลักษณะ  และที่ต้ัง  ดังตอไปนี้   

(๑) ปายตองมีขอความอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 “อันตราย 

 ๑. หามสูบบุหร่ี 

 ๒. หามกอประกายไฟ” 

(๒) ขอความในปายตองมองเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย  โดยมีความสูงของอักษรไมนอยกวา  

๒.๕๐  เซนติเมตร   

(๓) ปายตองต้ังอยูหางจากบริเวณที่ต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงระยะไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  

และตองติดต้ังไวในที่ที่เห็นไดงาย 
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หมวด  ๓ 
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สอง 

 

 

สวนที่  ๑ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

 

 

ขอ ๑๔ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคารตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนด
ไวในตารางที่  ๑   

ตารางที่  ๑  ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคาร 
ระยะปลอดภัยตํ่าสุด  (เมตร) 

ชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิง 
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง 

(ลิตร) 
หางจากขอบ
ผนังอาคาร 

หางจาก 
ชองเปด 

หางจากเขตสถานที่
เก็บรักษาน้ํามัน

เช้ือเพลิง 
ชนิดไวไฟมาก  ชนิด
ไวไฟปานกลาง  หรือชนิด
ไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟ
ไมเกิน  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 

ชนิดไวไฟนอยท่ีมี 
จุดวาบไฟเกิน  ๙๓   
องศาเซลเซียส   

  ไมเกิน  ๗,๕๐๐ 
  เกิน  ๗,๕๐๐  -  ๑๕,๐๐๐ 

๐.๖๐ 
๐.๖๐ 

๑.๕๐ 
๑.๕๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 

ขอ ๑๕ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวนอกอาคารตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนด
ไวในตารางที่  ๒ 

ตารางที่  ๒  ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวนอกอาคาร 

ระยะปลอดภัยตํ่าสุด  (เมตร) 
ชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิง  
(ลิตร) หางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้าํมันเช้ือเพลิง 

ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  
หรือชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟ 
ไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส   

  ไมเกิน  ๑,๐๐๐ 
  เกิน  ๑,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐ 
  เกิน  ๓,๐๐๐  -  ๑๕,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 

ชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  
องศาเซลเซียส   

ไมเกิน  ๗,๕๐๐ 
เกิน  ๗,๕๐๐  -  ๑๕,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
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ขอ ๑๖ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๗   

สวนที่  ๒ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 
 

 

ขอ ๑๗ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สอง  ตองมีแผนผังโดยสังเขปแสดง

ตําแหนงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  พรอมส่ิงกอสรางตาง ๆ  ที่อยูรอบเขตสถานที่เก็บ

รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในระยะไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร 

ในกรณทีี่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได  

ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได   

ขอ ๑๘ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สอง  ตองมีแผนผังบริเวณแสดงเขต

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง  และอาคารเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๑๙ แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญที่มีปริมาณความจุเกิน  ๒,๕๐๐  ลิตร

ข้ึนไป  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) แปลนสวนบน  อุปกรณตาง ๆ  ที่ติดต้ังอยูกับถัง  แปลนสวนลาง  และแปลนฐานราก   

(๒) รูปดาน  รูปตัด  และรายละเอียดของฐานราก   

(๓) รายละเอียดการกอสราง  และการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

แบบกอสรางตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐   

สวนที่  ๓ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๒๐ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของความ

เคนที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากการรับแรงและน้ําหนักบรรทุกตาง ๆ  หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี

มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๒) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับฐานรากในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนที่หรือลอยตัวเนื่องจาก
แรงดันของน้ําใตดิน  และฐานรากตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับน้ําหนักของตัวถังและน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถัง  รวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ  ที่กระทําบนตัวถังไดโดยปลอดภัย  และหามมี
ส่ิงกอสรางใด ๆ  อยูเหนือสวนบนของผนังถัง 

(๓) ผิวภายนอกของตัวถังตองมีการปองกันการกัดกรอน 
(๔) สวนบนของผนังถังตองอยูตํ่ากวาระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๐.๕๐  เมตร   
(๕) ตองมีระยะหางระหวางผนังถังแตละถังไมนอยกวา  ๐.๖๐  เมตร   
(๖) ตัวถังตองต้ังอยูในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงและผนังถังตองอยูหางจากเขต

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 
(๗) ตอง ติด ต้ังทอระบายไอน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ งไวทุ กถั ง   สํ าห รับถั งที่ แบ ง เปนหอ ง  

(compartments)  ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน  โดยทอระบายไอน้ํามัน
เชื้อเพลงิตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐.๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  

และอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 
(๘) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  

๑.๕๐  เมตร   
ขอ ๒๑ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของความ

เคนที่เกดิข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง  หรือทําดวย
วัสดุอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับฐานราก  โดยฐานรากตองออกแบบและกอสรางให
สามารถรับน้ําหนักของตัวถังและน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถัง  รวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ  ที่กระทําบน
ตัวถังไดโดยปลอดภัย 

(๓) ผิวภายนอกของตัวถังตองมีการปองกันการกัดกรอน 

(๔) รอบตัวถังตองมีเข่ือนหรือกําแพงลอมรอบ  โดยเข่ือนหรือกําแพงดังกลาวตองมีขนาด

พอที่จะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทากับปริมาณความจุของถังใบใหญที่สุดภายในเขื่อนหรือกําแพง   
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โดยผนังของเขื่อนหรือกําแพงจะตองสามารถปองกันของเหลวไหลผาน  และสามารถทนแรงดันของ

น้ําหนักบรรทุกสูงสุดได   

(๕) ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง  โดยทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี

ลักษณะและวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๐  (๗) 

(๖) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  

๑.๕๐  เมตร 

ขอ ๒๒ เมื่อติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  แลว  ตองทําการทดสอบ

การร่ัวซึมของตัวถังและขอตอตาง ๆ  โดยใชแรงดันน้ํา  แรงดันอากาศ  หรือกาซเฉ่ือยอัดดวยแรงดัน 

ไมนอยกวา  ๒๐.๖  กิโลปาสกาล  (๓  ปอนดตอตารางนิ้ว)  แตไมเกิน  ๓๔.๕  กิโลปาสกาล  (๕  ปอนด

ตอตารางนิ้ว)  ในกรณีใชแรงดันน้ําใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  ในกรณีใชแรงดัน

อากาศหรือกาซเฉ่ือยใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

ในกรณีที่พบการร่ัวซึม  ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไขและทําการทดสอบตาม

วรรคหนึ่งซํ้า  จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม   
ใหทําการทดสอบถังทุกสิบปตามวิธีการที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   

สวนที่  ๔ 
ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 

 

 

ขอ ๒๓ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ใชกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ

และวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้   

(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ  ที่มากระทําตอระบบทอ

ไดโดยปลอดภัย 

(๒) ทอที่นํามาใชในระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงตองทําดวยเหล็กกลา  หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี

มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตอกับเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัดใหมีล้ินปดเปดสําหรับ

ทอทางเขาและทอทางออกจากเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลงิ  เพื่อหยุดการสูบน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 

(๔) การติดต้ังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
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 (ก) ทอตองวางอยูบนฐานรองรับที่ทําดวยคอนกรีตหรือคานเหล็กที่มีความมั่นคง

แข็งแรงเหนือพื้นดิน  และมีระยะสูงจากพื้นดินเพียงพอเพื่อปองกันการกัดกรอน 

 (ข) มีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือส่ิงอื่นมากระทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอระบบ

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  และมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน 

 (ค) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินและพาดผานทางสัญจร  ใหแสดงระยะความสูงจากพื้นผิว

จราจรถึงจุดตํ่าสุดของทอ  โครงสราง  หรือสวนประกอบอื่น ๆ  ของทอนั้น 

(๕) การติดต้ังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทอที่ใชตองเปนทอที่มีความตานทานการกัดกรอน  หรือมีการปองกันการกัดกรอน 

 (ข) จัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงแนววางทออยางชัดเจน 

 (ค) กรณีที่มกีารติดต้ังลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง ๆ  ไวใตพื้นดินตองติดต้ังใหสามารถ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาไดโดยสะดวก   

(๖) วัสดุที่ใชในระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินปดเปด  ปะเก็น  หรือวัสดุปองกันการ

ร่ัวซึมตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๒๔ เมื่อติดต้ังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณเสร็จแลว  กอนการใชงานตองทําการ

ตรวจสอบและทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจพินิจวัสดุ  หรือชิ้นสวนประกอบตาง ๆ  ของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงวาอยูในสภาพดี

และไดมาตรฐาน   

(๒) ทําการทดสอบการรั่วซึมโดยใชแรงดันน้ํา  แรงดันอากาศ  หรือกาซเฉ่ือยอัดดวยแรงดัน  

๓๔๕  กิโลปาสกาล  (๕๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที  ในกรณีเปนทอที่มี

ผนังสองชั้นใหทดสอบเฉพาะทอชั้นใน  และใหนําความในขอ  ๒๒  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ การทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  และระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตามขอ  ๒๒  

และขอ  ๒๔  ตองดําเนินการโดยผูทดสอบและตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๗  (๔)  และผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไวให

กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป 
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ในกรณีที่ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ใหทําการทดสอบและตรวจสอบโดย
ผูประกอบกิจการควบคุมโดยอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 

สวนที่  ๕ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๒๖ การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สอง   
ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๓ 

ขอ ๒๗ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียสเพื่อการจําหนาย  บริเวณที่ต้ังภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัด
ใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย  ดังตอไปนี้   

(๑) เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๖.๘๐  กิโลกรัม  
มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา  3A  40B  ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จํานวนไมนอยกวาสองเครื่อง   

(๒) เคร่ืองดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี  และผูประกอบกิจการควบคุมตองตรวจสอบ
และบํารุงรักษาทุกหกเดือน  โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เคร่ืองดับเพลิง 

(๓) ทรายในปริมาณไมนอยกวา  ๒๐๐  ลิตร  และสามารถนํามาใชไดสะดวกตลอดเวลา 

หมวด  ๔ 
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม 

 

 

สวนที่  ๑ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก 

 

 

ขอ ๒๘ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  เพื่อการจําหนาย  ตองมีลักษณะ  
ดังตอไปนี้   

(๑) ต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแกการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๒) ต้ังอยูหางจากเขตพระราชฐานไมนอยกวา  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร 
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(๓) ต้ังอยูหางจากเขตสถานศึกษา  ศาสนสถาน  สถานพยาบาล  หรือโบราณสถานไมนอยกวา  

๒๐๐.๐๐  เมตร 

(๔) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับทางสัญจรที่มีความกวางของถนน

ไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความยินยอมใหทําทางเชื่อมเพื่อใชเปน

ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตหรือเจาของทางสัญจรดังกลาว  

ทั้งนี้  ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางของถนนไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก  และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  เพื่อใหรถขนสงน้ํามัน

เชื้อเพลิงเขาออกไดโดยสะดวก  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๕) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ เชื่อมตอกับทางสัญจรที่มี 

เกาะกลาง  ทางระบายน้ํา  หรือกําแพงเพื่อแบงการจราจรเปนสองทิศทาง  ตองหางจากจุดเร่ิมตนของชองเปด

ของเกาะกลาง  ทางระบายน้ํา  หรือกําแพงของทางสัญจรดังกลาวไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยาง

ภาพประกอบที่  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงของทางสัญจร 

ที่มีรัศมีความโคงนอยกวา  ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร  และจะตองหางจากจุดเร่ิมตนของโคงดังกลาวไมนอยกวา  

๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๓  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเร่ิมโคงของทางแยก

ซ่ึงอยูฝงเดียวกันไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๘) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงต้ังของทางสัญจร

ที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน  ๑  ตอ  ๒๕  และตองไมอยูบนทางสัญจรที่มีความลาดชันเกิน   

๑  ตอ  ๒๕  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๕  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีที่ทางสัญจรที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งต้ังแต  ๑  ตอ  ๕๐  ถึง  ๑  ตอ  ๒๕  

จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงต้ัง  และตองหางจากจุดเร่ิมตน

โคงต้ังของทางสัญจรดังกลาว  ไมนอยกวา  ๑๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 
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(๙) จุดเร่ิมตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเร่ิมตนหรือ
จุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน  ๑  ตอ  ๕๐  ที่อยูในเสนทางเดียวกัน
ไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐) จุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานใหวัดจากจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดของเชิงลาด
ของทางสวนที่เชื่อมกับสะพานที่มีความลาดชันเกิน  ๑  ตอ  ๕๐  ไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  หากมีความ
ลาดชันไมเกิน  ๑  ตอ  ๕๐  ใหวัดจากคอสะพาน  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๘  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๒๙ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  เพื่อการจําหนายที่มีทางเขาออกซ่ึง
ผานการพิจารณาดานความปลอดภัยและไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวงแลว  
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยระยะหางระหวางจุดเร่ิมตนทางเขาและทางออก
สําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอกับทางสัญจรและลักษณะของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตาม
ขอ  ๒๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐)   

สวนที่  ๒ 
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

 

 

ขอ ๓๐ การต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิด
ไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  ตองมีระยะปลอดภัย
ระหวางเขตที่ดิน  อาคาร  และส่ิงอื่น ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ระยะปลอดภัยระหวางผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับเขตที่ดิน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในตารางที่  ๓   

ตารางที่  ๓  ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับเขตที่ดิน 

ชนิดของน้ํามันเชือ้เพลิง 
ปริมาณน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) ระยะปลอดภยัตํ่าสุด  (เมตร) 

ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  
หรือชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟ 
ไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส 

ไมเกิน  ๑,๐๐๐ 
เกิน  ๑,๐๐๐  -  ๓,๐๐๐ 
เกิน  ๓,๐๐๐  -  ๔๕,๐๐๐ 
เกิน  ๔๕,๐๐๐  -  ๑๑๐,๐๐๐ 
เกิน  ๑๑๐,๐๐๐  -  ๑๙๐,๐๐๐ 
เกิน  ๑๙๐,๐๐๐  -  ๓๘๐,๐๐๐ 
เกิน  ๓๘๐,๐๐๐  -  ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 
๖.๐๐ 
๙.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
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(๒) ระยะปลอดภัยระหวางผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับอาคาร  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ตารางที่  ๔   

อาคารตามวรรคหนึ่ง  ไมรวมถึงอาคารโรงสูบน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารสถานีไฟฟายอย  อาคาร

อุปกรณเคร่ืองวัด  หรืออาคารอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ตารางที่  ๔  ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับอาคาร 

ชนิดของน้ํามันเชือ้เพลิง ปริมาณน้าํมันเชื้อเพลิง  (ลิตร) ระยะปลอดภยัตํ่าสุด  (เมตร) 
ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  
หรือชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟ
ไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส 

ไมเกิน  ๑๑๐,๐๐๐ 
เกิน  ๑๑๐,๐๐๐  -  ๑๙๐,๐๐๐ 
เกิน  ๑๙๐,๐๐๐  -  ๓๘๐,๐๐๐ 
เกิน  ๓๘๐,๐๐๐  -  ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 
๗.๕๐ 

(๓) ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับส่ิงอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ตารางที่  ๕ 

ตารางที่  ๕  ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับส่ิงอื่น ๆ 
ชนิดของน้ํามันเชือ้เพลิง ระยะปลอดภยัตํ่าสุด  (เมตร) 

ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟ
นอยท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส   

ระยะหางระหวางผนังถังแตละถังตองเทากับ  ๑  สวน  ๖  
เทาของผลบวกของเสนผาศูนยกลางของถังท่ีติดกันและ
ตองไมนอยกวา  ๑.๐๐   

ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอย
ท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซยีส 

ระยะหางระหวางผนังถังกับขอบดานในของเขื่อนหรือ
กําแพงหรอืบอเก็บกักน้ํามันเชือ้เพลิงตองไมนอยกวา  ๑.๕๐   

ชนิดไวไฟมาก  หรือชนิดไวไฟปานกลาง   ระยะหางระหวางผนังถังกับขอบแทนจายน้ํามันเชือ้เพลิง
ตองเทากับ  ๑  เทาของเสนผาศูนยกลางของถังใบใหญ
และตองไมนอยกวา  ๖.๐๐   

ชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอย
ท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซยีส 

ระยะหางระหวางขอบสันเขื่อนดานนอกกับเขตสถานที่
เก็บรกัษาน้าํมันเชื้อเพลิงตองไมนอยกวา  ๓.๐๐   

ขอ ๓๑ การต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยที่มีจุด

วาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียสที่ต้ังถังไวในกลุมเดียวกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๓๐  ใหมีระยะ

ปลอดภัยระหวางถังตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๕   
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ขอ ๓๒ การต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยที่มี 
จุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  ตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๖   
ตารางที่  ๖  ระยะปลอดภัยของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟเกนิ  ๙๓  องศาเซลเซียส 

ระยะปลอดภยัตํ่าสุด  (เมตร) 
ชนิดของน้ํามัน

เชือ้เพลงิ 
ปริมาณน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ลิตร) 
ระยะหางจาก
แนวเขตที่ดิน 

ระยะหางจาก
ขอบผนงั
อาคาร 

ระยะหาง 
ระหวางถัง 

ชนิดไวไฟนอยท่ีมี 
จุดวาบไฟเกิน  ๙๓   
องศาเซลเซียส 

เกิน  ๒๒๗  -  ๗,๕๐๐ 
เกิน  ๗,๕๐๐  -  ๑๑๓,๐๐๐ 
เกิน  ๑๑๓,๐๐๐  -  ๑๘๙,๐๐๐ 
เกิน  ๑๘๙,๐๐๐  -  ๓๗๘,๐๐๐ 
เกิน  ๓๗๘,๐๐๐  -  ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 
๔.๕๐ 

๑.๕๐ 
๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

ขอ ๓๓ บริเวณถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานที่

เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  เพื่อการจําหนาย  ตองทําร้ัวลอมรอบมีขนาดความสูงไมนอยกวา  

๓.๐๐  เมตร  และร้ัวดังกลาวตองมีประตูทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและไมติดไฟ   

ขอ ๓๔ ถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีเข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักที่มากระทําไดลอมรอบ  และมีลักษณะดังตอไปนี้   

(๑) ถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟไมเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  เข่ือน  

กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีขนาดพอที่จะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทากับปริมาณความจุ

ของถังใบที่ใหญที่สุด   

(๒) ถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  เข่ือน  กําแพง  

หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีความสูงหรือความลึกไมนอยกวา  ๐.๕๐  เมตร  แลวแตกรณี   

ขอ ๓๕ หามติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือ

ติดต้ังจุดรับหรือจุดจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวภายในเขื่อน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๓๖ อาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํ ามันเชื้อเพลิง   ตองมี ลักษณะและระยะปลอดภัย  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดและน้ําหนักอื่น ๆ  ที่อาจจะ
กระทําตออาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยปลอดภัย 

(๒) กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ   
(๓) ผนังอาคารและประตูเขาออกที่มีอุปกรณใหประตูปดเองไดตองทนไฟไดตามที่กําหนดไว

ในตารางที่  ๗ 
ตารางที่  ๗  ความทนไฟของอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 

ชนิดของน้ํามันเชือ้เพลิง ผนังอาคารตองทนไฟได  (ชั่วโมง) ประตูเขาออกท่ีมีอุปกรณใหประตู 
ปดเองตองทนไฟได  (ชั่วโมง) 

ชนิดไวไฟนอย  ไมนอยกวา  ๒  ไมนอยกวา  ๑.๕ 

ชนิดไวไฟปานกลาง  ไมนอยกวา  ๒  ไมนอยกวา  ๓ 

(๔) มีระยะปลอดภัย  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่ไมมีผนังตองหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารเก็บ

ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  หรืออาคารอื่น ๆ  ไมนอยกวา  ๑๕.๐๐  เมตร   

 (ข) อาคารที่มีผนังตองหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  อาคารเก็บภาชนะ

บรรจนุ้ํามันเชื้อเพลิง  หรืออาคารอื่น ๆ  ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

ขอ ๓๗ หามจัดเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไวใน

อาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๓๘ การเก็บขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเพื่อการจําหนาย  

ไวในอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หามเก็บไวสูงกวาชั้นที่สองของอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒) บริเวณที่ต้ังขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี

ขอบกั้นสูงไมนอยกวา  ๐.๑๐  เมตร  เพื่อปองกันมิใหน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหลและตองจัดใหมีการระบายน้ําออก

อยางเพียงพอ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) การต้ังขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีระยะ

ปลอดภัยในแตละกลุมตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๘   

ตารางที่  ๘  ระยะปลอดภัยในการต้ังขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังน้ํามัน 

 เชื้อเพลิงแตละกลุม 
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 

ชนิดของ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณ 

น้ํามันเช้ือเพลิง 

แตละกลุม 

(ลิตร) 

ระยะหาง
ระหวางกลุม 

 

ระยะหางระหวางกลุมกับ
ผนังของอาคารเก็บ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

 

ระยะหาง 
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูงของ
การต้ังภาชนะ
บรรจุน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

ชนิดไวไฟนอย ไมเกิน 
๕๗,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา 
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน 
๖.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไมเกิน 
๓๘,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา 
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน 
๓.๐๐ 

(๔) การตั้งขวดน้ํามันเช้ือเพลิง  กระปองน้ํามันเช้ือเพลิง  หรือถังน้ํามันเช้ือเพลิงหลาย

กลุมรวมกันตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๙ 

ตารางที่  ๙  ระยะปลอดภัยในการตั้งขวดน้ํามันเช้ือเพลิง  กระปองน้ํามันเช้ือเพลิง  หรือถังน้ํามัน 

 เช้ือเพลิงหลายกลุมรวมกัน 
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 

ชนิดของ 

น้ํามันเช้ือเพลิง 

 

ปริมาณน้ํามัน 

เช้ือเพลิงรวม 

(ลิตร) 

ระยะหางจากเขต

สถานที่เก็บรักษา 

น้ํามันเช้ือเพลิง 

ระยะหางระหวาง

อาคารเก็บน้ํามัน

เช้ือเพลิง  หรือ 

อาคารอื่น ๆ 

ระยะหางระหวาง

การรวมกลุม 

ชนิดไวไฟนอย ไมเกิน  

 ๒๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 

๓.๐๐ 

ไมนอยกวา 

๓.๐๐ 

ไมนอยกวา 

๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟปานกลาง ไมเกิน   

๑๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 

๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 

๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 

๗.๕๐ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) การต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กตองมีระยะปลอดภัยในแตละกลุมตามที่กําหนดไว

ในตารางที่  ๑๐ 

ตารางที่  ๑๐  ระยะปลอดภัยในการต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กแตละกลุม 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 

ชนิดของ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ปริมาณ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 
แตละกลุม 

(ลิตร) 

ระยะหาง 
ระหวางกลุม 

ระยะหางระหวาง
กลุมกับผนังของ
อาคารเก็บภาชนะ

บรรจุน้ํามันเช้ือเพลิง 

ระยะหางจาก 
คานหรือเพดาน 

ความสูงของการ 
ต้ังภาชนะบรรจุ
น้ํามันเช้ือเพลิง 

 

ชนิดไวไฟนอย   
ไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ 
ไมนอยกวา  
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา 
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา   
๐.๙๐ 

ไมเกิน   
๔.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไมเกิน 
๑๕๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา 
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา   
๐.๙๐ 

ไมเกิน   
๔.๐๐ 

(๖) การต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กหลายกลุมรวมกันตองมีระยะปลอดภัยตามที่
กําหนดไวในตารางที่  ๑๑ 

ตารางที่  ๑๑  ระยะปลอดภัยในการต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กหลายกลุมรวมกัน 
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร)  

ชนิดของ 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

 
ปริมาณน้ํามัน 
เช้ือเพลิงรวม 

(ลิตร) 

ระยะหางจากเขต
สถานที่เก็บรักษา 
น้ํามันเช้ือเพลิง 

ระยะหางระหวาง
อาคารเก็บน้ํามัน
เช้ือเพลิง  หรือ 
อาคารอื่น ๆ 

ระยะหางระหวาง 
การรวมกลุม 

ชนิดไวไฟนอย ไมเกิน 
๓๘๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๓.๐๐ 

ไมนอยกวา 
๓.๐๐ 

ไมนอยกวา 
๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 
๗.๕๐ 

ขอ ๓๙ การจัดเก็บขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถัง
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยไว
นอกอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริเวณที่ต้ังขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมีขอบกั้นสูงไมนอยกวา  ๐.๑๐  เมตร  เพื่อปองกันมิใหน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหล  
และตองจัดใหมีการระบายน้ําออกอยางเพียงพอ   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) การต้ังขวดน้ํามันเชื้อเพลิง  กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงตองมีระยะปลอดภัยในแตละกลุม  ตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๒ 
ตารางที่  ๑๒  ระยะปลอดภัยในการต้ังกระปองน้ํามันเชื้อเพลิง  ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) ชนิดของ 
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 

 

ภาชนะบรรจุ 
น้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

 

ปริมาณ 
น้ํามัน 
เชื้อเพลิง 
แตละกลุม 

(ลิตร) 

ระยะหางจากเขต
สถานท่ีเก็บรักษา

น้ํามันเชื้อเพลิง  อาคาร
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  

หรือ 
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะหาง 
ระหวางกลุม 

ความยาว 
กลุม 

ระยะหาง 
จากคาน 
หรือ 
เพดาน 

ความสูงของ
การตั้ง 

ภาชนะบรรจุ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ขวดน้ํามัน
เชื้อเพลิง
กระปองน้ํามัน 
เชื้อเพลิงหรือ
ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน 
๘๓,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๓.๐๐ 

 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

 

ไมเกิน 
๖๐.๐๐ 

 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

 

ไมเกิน 
๕.๐๐ 

 

ชนิดไวไฟนอย 
 

ถังเก็บน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน
๑๗๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๓.๐๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

ไมเกิน  
๖๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔.๐๐ 

ขวดน้ํามัน
เชื้อเพลิง
กระปองน้ํามัน 
เชื้อเพลิงหรือ
ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน 
๓๓,๐๐๐ 

 

ไมนอยกวา 
๗.๕๐ 

 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

 

ไมเกิน 
๖๐.๐๐ 

 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

 

ไมเกิน 
๔.๐๐ 

 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

ถังเก็บน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน 
๖๖,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

ไมเกิน 
๖๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๓.๐๐ 

ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน 
๔,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๒๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

ไมเกิน 
๖๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟมาก 
 

ถังเก็บน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

ไมเกิน 
๑๕,๐๐๐ 

ไมนอยกวา 
๒๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

ไมเกิน 
๖๐.๐๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔.๐๐ 

ขอ ๔๐ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหลายชนิดไวในกลุมเดียวกัน  ปริมาณการจัดเก็บและระยะ
ปลอดภัย  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่ไวไฟสูงกวา   



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 
 

 

ขอ ๔๑ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองมีแผนผังโดยสังเขปแสดง
ตําแหนงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมส่ิงกอสรางตาง ๆ  ที่อยูรอบเขตสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในระยะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ระยะไมนอยกวา  ๒๐๐.๐๐  เมตร  สําหรับสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแทนจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง   

(๒) ระยะไมนอยกวา  ๕๐.๐๐  เมตร  สําหรับสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมมีแทนจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได  
ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ต้ังของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได 

ขอ ๔๒ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองมีแผนผังบริเวณแสดงแนวเขต
ที่ดิน  แนวเขตรั้วของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ภาชนะบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิง  เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  แหลงน้ําดับเพลิง  ตําแหนงระบบบําบัดหรือ
แยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง  เข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง  ทอหรือรางระบายน้ําหลัก  
และส่ิงกอสรางอื่น ๆ  รวมถึงทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ   

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองแสดงระยะปลอดภัยตาง ๆ  ตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๔๓ แผนผังของสิ่งกอสรางตาง ๆ  ในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงใหแสดงแตละ
แผนผัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ   
(๒) แผนผังบริเวณระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ  แสดงตําแหนงเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง   

แหลงน้ําดับเพลิง  ที่เก็บสารเคมีสําหรับดับเพลิง  เคร่ืองมือ  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการดับเพลิง   
ขอ ๔๔ ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเปนถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ 

ใหจัดทําตารางเพื่อแสดงขนาด  ความสูง  ปริมาณความจุของถัง  ชนิดของหลังคาถัง  ชนิดของน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑที่เก็บไวในถัง  และอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ  ที่ติดต้ังอยูกับถัง 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔๕ แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตองแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในขอ  ๑๙   

ขอ ๔๖ แบบระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ   ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จุดรับ  จุดจาย  ขนาดทอ  ล้ินปดเปด  และอุปกรณหลัก   
(๒) เคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมระบุแรงดันและอตัราสูบของเคร่ือง 
(๓) ฐานรองรับระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 
ขอ ๔๗ แบบระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) ขนาดทอ  ล้ินปดเปด  และอุปกรณหลัก   
(๒) เคร่ืองสูบน้ําพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเคร่ือง   
(๓) ฐานรองรับระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ   
ขอ ๔๘ แบบกอสรางอาคารแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  

ดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  แปลนหลังคา  และแปลนโครงสราง   
(๒) รูปดานอยางนอยสองดาน   
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
(๔) รายละเอียดของโครงสราง   
(๕) รายละเอียดของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ติดต้ังอยูกับแทนจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
ขอ ๔๙ แบบกอสรางระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อ เพลิง   ตองแสดง

รายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก   
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
(๓) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ  ของระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง   
ขอ ๕๐ แบบกอสรางเข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียด

อยางนอย  ดังตอไปนี้   
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก   



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   

(๓) รายละเอียดการกอสราง   
ขอ ๕๑ แบบกอสรางร้ัวและประตู  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนฐานราก  รูปดาน  และรูปตัด   
(๒) รายละเอียดสวนตาง ๆ  ของร้ัวและประตู   
ขอ ๕๒ ในกรณีที่มีส่ิงกอสรางอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหแสดง

แบบรายละเอียดส่ิงกอสรางนั้นดวย 
ขอ ๕๓ แผนผังบริเวณหรือแบบกอสรางใหใชมาตราสวน  ดังตอไปนี้ 
(๑) แผนผังบริเวณตามขอ  ๔๒  และขอ  ๔๓  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐๐   
(๒) แบบกอสรางตามขอ  ๔๕  ขอ  ๔๘  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ขอ  ๔๙  (๑)  และ  (๒)  และ 

ขอ  ๕๐  (๑)  และ  (๒)  ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐   
ขอ ๕๔ การกอสรางส่ิงกอสรางตาง ๆ  ภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะ 

ที่สาม  ใหมีระยะความคลาดเคลื่อนไปจากแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละย่ีสิบ   
ทั้งนี้  ตองไมนอยกวาระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  และสัดสวนของสิ่งกอสรางตาง ๆ  
เมื่อกอสรางแลวเสร็จใหมีระยะความคลาดเคลื่อนจากแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละหา 

ขอ ๕๕ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคง
แข็งแรง  ระบบความปลอดภัย  และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  แทนจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง  เข่ือน  กําแพง  หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอดับเพลิง  
ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบอุปกรณนิรภัย  ระบบไฟฟา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ 
ภายในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 

สวนที่  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๕๖ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของความเคน

ที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง  หรือทําดวยวัสดุอื่น 
ที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) เหลก็และเหล็กโครงสรางที่นํามาใชสรางถังตองไดรับการรับรองวาไดมาตรฐานสากล 



หนา   ๒๒ 
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(๓) แผนเหล็กผนังถังตองมีคาความเคนที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  ไมนอยกวา  145   
N/mm2  ความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวา  206  N/mm2  และมีคาความยืด  (elongation)   
ไมนอยกวารอยละย่ีสิบสอง 

(๔) คาความถวงจําเพาะของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการออกแบบ  ตองไมนอยกวาหนึ่ง  แตถา
คาความถวงจําเพาะมากกวาหนึ่งจะตองใชคาความถวงจําเพาะที่แทจริงในการคํานวณออกแบบ 

(๕) ตองติดต้ังอุปกรณวัดความดันหรือสุญญากาศในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย 
(๖) ตองติดต้ังอุปกรณเตือนภัยในระยะหางไมนอยกวา  ๐.๒๐  เมตร  จากระดับสูงสุดของ

ผนังถัง 
ขอ ๕๗ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ฐานรองรับถังตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของตัวถังและน้ําหนัก

บรรทุกในอัตราสูงสุดรวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ  ที่กระทําตอตัวถังนั้นไดโดยปลอดภัย 
(๒) ถังที่มีปริมาณความจุต้ังแต  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป  ตองแสดงผลสํารวจคุณสมบัติของดิน

ในบริเวณที่กอสรางถังไมนอยกวาหนึ่งจุดเพื่อประกอบการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก
รองรับถัง 

(๓) ตองแสดงขอมูลทางวิศวกรรมใหสามารถตรวจสอบไดวาจะไมเกิดความเสียหายตอถัง 
ในกรณทีี่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงเขาหรือออกจากถัง  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถัง 

(๔) ทอระบายอากาศของถังตองออกแบบใหมีความดันไมเกิน  ๗.๕  มิลลิบาร  และความดัน
สุญญากาศไมเกิน  ๒.๕  มิลลิบาร   

ขอ ๕๘ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตองระบุประเภทหรือชนิดของ
ผลิตภัณฑของน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณความจุของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับอนุญาต  มีขนาดที่เห็นได
ชัดเจนและอานไดงายในระยะ  ๒๕.๐๐  เมตร  ไวดานขางของผนังถังดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน 

ขอ ๕๙ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ังตองมีลักษณะดังตอไปนี้   
(๑) ผนังถังตองทําดวยเหล็กที่มีความหนาตามคาที่ไดจากการคํานวณออกแบบใหรับน้ําหนัก

บรรทุกสูงสุดบวกดวยคาการกัดกรอน  และตองไมนอยกวาความหนาต่ําสุดตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๓ 
ตารางที่  ๑๓  ความหนาตํ่าสุดของเหล็กผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ัง 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของถัง  (เมตร) ความหนาตํ่าสุด 
นอยกวา  ๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐  -  ๓๖.๐๐ 

๕.๐๐  มิลลิเมตร  (๓  สวน  ๑๖  นิ้ว) 
๖.๐๐  มิลลิเมตร  (๑  สวน  ๔  นิ้ว) 



หนา   ๒๓ 
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(๒) การเชื่อมแผนเหล็กผนังถังตองเชื่อมใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  การเชื่อมตอ
ทอตาง ๆ  เขากับผนังถัง  หากเปนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน  ๒  นิ้ว  ผนังของถังจะตองมีการ
เสริมความแข็งแรงที่หนาตัดของเหล็กเสริมแรงนั้น  ซ่ึงจะตองมีความหนาไมนอยกวาความหนาของผนังถัง  
และตองมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๒  เทาของพื้นที่ชองทอ   

(๓) แผนเหล็กพื้นถังตองมีความหนาไมนอยกวา  ๖.๐๐  มิลลิเมตร  สําหรับถังที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางเกิน  ๑๒.๕๐  เมตร  จะตองมีแผนเหล็กวงแหวนที่มีความหนาไมนอยกวา  ๖.๐๐  มิลลิเมตร  
รองใตแผนเหล็กพื้นถัง   

(๔) การเชื่อมแผนเหล็กหลังคาของถังชนิดหลังคาติดตาย  (fixed  roof)  หรือชนิดหลังคาลอย
ภายใน  (internal  floating  roof)  ใหมีการเชื่อมตอกันแบบเกยทับและมีรอยเชื่อมดานบนเพียงดานเดียว  
แผนหลังคาสวนที่เชื่อมตอกับผนังถังใหมีรอยเชื่อมดานบนเพียงดานเดียว 

(๕) ถังที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน  ๒๕.๐๐  เมตร  ตองมีชองทางเขาออกอยางนอยสองชอง
ที่บริเวณผนังถังและหลังคาถัง  ถังที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน  ๒๕.๐๐  เมตร  ตองมีชองทางเขาออก
อยางนอยสามชองที่บริเวณผนังถังสองชอง  และบริเวณหลังคาถังหนึ่งชอง  โดยตําแหนงของชอง
ทางเขาออกตองวางในตําแหนงตรงกันขาม  ขนาดของชองทางเขาออกตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ไมนอยกวา  ๐.๔๐  เมตร 

ขอ ๖๐ การประกอบและการติดต้ังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ัง
ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การเชื่อมแผนเหล็กพื้นถัง 
 (ก) การเชื่อมผนังถังชั้นลางที่ติดกับแผนวงแหวนรองและแผนเหล็กพื้นถัง  จะตองเชื่อม

เต็มแบบตอเนื่องทั้งในและนอกของผนังถัง 
 (ข) การเชื่อมแผนเหล็กพื้นถังตองเกยกันอยางนอย  ๕  เทาของความหนาของแผนเหล็ก

พื้นถัง  โดยการเกยกันของแผนเหล็กพื้นถังกับแผนวงแหวนรองตองเกยกันอยางนอย  ๖๕.๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) แนวเชื่อมในแนวต้ังของแผนเหล็กผนังถัง  จะตองหางกันอยางนอย  ๐.๓๐  เมตร  หรือ   

๑  ใน  ๓  ของความยาวแผนเหล็ก  และแนวเชื่อมจะตองไมอยูในแนวเดียวกันภายในสามแผนที่ต้ังซอนกัน 
(๓) ผิวภายนอกของถังตองทารองพื้นกันสนิม  แลวทาทับดวยสีทาภายนอก 
(๔) การตอแผนเหล็กหลังคาใหวางแผนเหล็กที่ตําแหนงสูงกวาอยูบนแผนเหล็กที่ตําแหนงตํ่ากวา 
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ขอ ๖๑ การติดต้ังกลอุปกรณนิรภัยของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตาม
แนวต้ังตองออกแบบโดยคํานึงถึงการระบายความดันของถังในกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) การรับน้ํามันเชื้อเพลิงเขาสูถัง 

(๒) การจายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากถัง 

(๓) การที่อุณหภูมิภายนอกถังลดตํ่าลง 

(๔) การขยายตัวของถังที่เกิดจากอุณหภูมิภายนอกถังสูงข้ึน 

ขอ ๖๒ ในการกอสร างถังเก็บน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง เหนือพื้น ดินขนาดใหญตามแนวต้ัง 

ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังที่มีปริมาณความจุเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป  ผูประกอบกิจการควบคุมตองแจง

แผนการกอสรางฐานรากรองรับถังตอกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบกอนการกอสราง 

(๒) แนวเชื่อมของพื้นถังตองไดรับการตรวจสอบวาไมมีการร่ัวซึมโดยใชกลองสุญญากาศ  

(vacuum  box)  ที่มีแรงดูดไมนอยกวา  ๑๗.๒๓  กิโลปาสกาล  (๒.๕๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  หรือวิธีการ

อื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) แนวเชื่อมของผนังถังตองได รับการตรวจสอบดวยการฉายรังสีหรือวิธีการอื่นที่มี

มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๔) การตรวจสอบดวยการฉายรังสีใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แนวเชื่อมต้ัง   

  ๑) แผนเหล็กที่มีความหนาไมเกิน  ๑๐.๐๐  มิลลิเมตร  ใหตรวจสอบดวยการ 

ฉายรังสีหนึ่งจุด  ตอระยะความยาวไมเกิน  ๓.๐๐  เมตร  ของแนวเชื่อมแรก  หลังจากนั้นใหตรวจสอบอีก

หนึ่งจุด  ตอทุกระยะความยาวไมเกิน  ๓๐.๐๐  เมตร 

  ๒) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน  ๑๐.๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๒๕.๐๐  มิลลิเมตร  

ใหตรวจสอบดวยการฉายรังสีตาม  (๑)  โดยใหเพิ่มการตรวจสอบที่แนวเชื่อมตามแนวนอนติดกับแนวต้ังดวย  

สําหรับแนวเชื่อมตามแนวต้ังของเหล็กชั้นลางสุดแตละแนวเชื่อมตองมีการตรวจสอบอยางนอยสองจุด   

และตองเปนจุดที่อยูใกลพื้นถังมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดอยางนอยหนึ่งจุด 

  ๓) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน  ๒๕.๐๐  มิลลิเมตร  ใหตรวจสอบแนวเชื่อมตลอด

ทั้งแนวดวยการฉายรังสี 
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 (ข) แนวเชื่อมนอนทุกระยะความยาว  ๓ .๐๐  เมตร  ของแนวแรกตองได รับการ
ตรวจสอบหนึ่งจุด  หลังจากนั้นใหตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งจุด  ทุกระยะความยาว  ๖๐.๐๐  เมตร 

 (ค) การฉายรังสีแตละจุด  จะตองครอบคลุมความยาวของแนวเชื่อมอยางนอย  ๑๕๐.๐๐  
มิลลิเมตร  และมีขนาดความกวางของฟลมที่ใชไมนอยกวา  ๔๕.๐๐  มิลลิเมตร 

 (ง) แนวเชื่อมแบบ  fillet  weld  ระหวางพื้นถังกับผนังถังตองไดรับการตรวจสอบ 
ดวยวิธีการ  liquid  dye  penetrant  test  หรือ  magnetic  particle  test 

 (จ) พิกัดขนาดของถังตองอยูในคามาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
  ๑) คาความด่ิง  (plumbness)  ตองไมเกิน  ๑  ใน  ๒๐๐  ของความสูงของถัง   

โดยวัดที่ขอบบนสุดของถังเทียบกับขอบลางสุด 
  ๒) คาความกลม  (roundness)  รัศมีของถังเมื่อวัดที่ระดับ  ๓๐.๐๐  เซนติเมตร  

เหนือแนวเชื่อมพื้นถังตองมีความคลาดเคลื่อนไมเกินคาตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๔   
ตารางที่  ๑๔  คาความกลม  (roundness) 

เสนผาศูนยกลางถัง 
(เมตร) 

คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 
(มิลลิเมตร) 

นอยกวา  ๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐  -  ๔๕.๐๐ 

๑๓.๐๐ 
๑๙.๐๐ 

  ๓) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมต้ัง  (peaking)  ตองไมเกิน  

๑๓.๐๐  มิลลิเมตร  เมื่อวัดเทียบกับแบบความโคงของผนังถังที่ยาว  ๙๐๐.๐๐  มิลลิเมตร 

  ๔) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมนอน  (banding)  ตองไมเกิน  

๑๓.๐๐  มิลลิเมตร  เมื่อวัดเทียบกับแบบความตรงของผนังถังที่ยาว  ๙๐๐.๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๖๓ ในระหวางการกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ังให

ทําการตรวจสอบถังตามที่กําหนดไวในขอ  ๖๒  โดยตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนดําเนินการ  

และผลการตรวจสอบถังตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ขอ ๖๔ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ังเมื่อกอสรางเสร็จแลวตอง

ทําการทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถังจะตองไดรับการทดสอบแรงดันดวยน้ําที่ระดับความสูง  ดังตอไปนี้   
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 (ก) ที่ระดับสูงสุดของถัง   
 (ข) สําหรับถังที่มีหลังคาติดตาย  ใหบรรจุน้ําที่ระดับความสูง  ๕๐.๐๐  มิลลิเมตร   

เหนือรอยเชื่อมตอระหวางผนังถังกับหลังคาถัง 
 (ค) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตาม  (ก)  และ  (ข)  ได  เนื่องจากถังมีการติดต้ังชอง

ระบายน้ํามันเชื้อเพลิงลนถัง  (overflow)  หรือมีขอจํากัดจากการทํางานของหลังคาลอยภายใน   
ใหทดสอบที่ระดับสูงสุดเทาที่จะสามารถทดสอบได 

(๒) ระหวางที่กําลังทดสอบแรงดันดวยน้ําตาม  (๑)  ตองทําการตรวจวัดการทรุดตัวของถัง  
เมื่อบรรจุน้ําไดรอยละหาสิบ  รอยละเจ็ดสิบหา  และรอยละรอย  ของระดับที่จะทดสอบตาม  (๑)  โดย
ตองรักษาระดับน้ําใหคงที่ไวอยางนอยย่ีสิบส่ีชั่วโมง  การวัดการทรุดตัวของถังตองวัดกอนและหลังที่มี
การบรรจุน้ําในแตละชวง  การวัดตองทําการวัดโดยรอบถัง  โดยจุดที่วัดแตละจุดตองหางเทากัน  และให
มีระยะไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร 

(๓) ตรวจสอบรอยร่ัวของแนวเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมความแข็งแรงกับผนังถัง  โดยใช
แรงดันอากาศอัดดวยแรงดันไมนอยกวา  ๖๘.๙  กิโลปาสกาล  (๑๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  แตไมเกิน  
๑๐๓.๔  กิโลปาสกาล  (๑๕  ปอนดตอตารางนิ้ว) 

ขอ ๖๕ การทดสอบถังตามขอ  ๖๔  ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการดําเนินการ  
และผลการทดสอบตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

ขอ ๖๖ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวต้ังที่ใชงานแลวทุกหนึ่งป  
ตองตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้  ใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย 
ในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาต 

(๑) ตรวจพินิจการร่ัวซึม  หรือการสึกกรอนของผนัง  หลังคาถัง  และสภาพรอยเชื่อมภายนอก 
(๒) อุปกรณนิรภัยระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงแบบแรงดันสุญญากาศ 
(๓) อุปกรณเคร่ืองมือวัดระดับน้ํามัน  อุณหภูมิ  รวมทั้งอุปกรณสัญญาณเตือนภัย 
(๔) ระบบระบายน้ําจากพื้นถังสูรองระบายน้ํารอบฐานถังไปยังระบบบําบัดหรือแยกน้ํา

ปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๕) ระบบระบายน้ําฝนบนหลังคาถังชนิดแบบลอยตัว 
(๖) บันไดถาวร  บันไดบนหลังคาแบบลอยตัว  จุดหมุนลอเลื่อนของบันไดบนหลังคาแบบ

ลอยตัว  และระบบสายดินระหวางหลังคาแบบลอยตัวกับผนังถัง 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) การทรุดตัวของฐานถัง  สภาพฐานถัง  และความเอียงของถัง 

(๘) ชองวัดระดับผลิตภัณฑ 

(๙) แผนหุมฉนวนถัง   

(๑๐) ลูกลอย  ทุนลอย  และวัสดุกันร่ัวของถังชนิดหลังคาลอยชนิดเปด 

(๑๑) ระบบสายดินรอบฐานถัง   

(๑๒) สภาพของสีที่ทาภายนอก   

(๑๓) สภาพและความแข็งแรงของราวกันตกบนหลังคาถัง   

(๑๔) คราบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ร่ัวซึมจากผนังชั้นลางสวนที่ติดกับพื้นถังที่วางบนฐานถัง 

(๑๕) การร่ัวซึมของทอรับ  ทอจาย  และอุปกรณในสวนที่ติดกับถัง   

ขอ ๖๗ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้งเมื่อใชงานครบสิบป   

ตองตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้  ใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย 

ในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาตและบันทึกผลการตรวจสอบไว 

(๑) ภายนอกถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ใหดําเนินการตามขอ  ๖๖  และตรวจสอบเพิ่มเติม  

ดังตอไปนี้ 

 (ก) บันไดและชานพักบันได  ใหตรวจสอบสภาพโครงเหล็ก  และแนวเชื่อมของ

ข้ันบันไดและราวบันได  ระยะหาง  สภาพ  และการเชื่อมตอระหวางพื้นกับข้ันบันไดขั้นแรกและชองวัด

ระดับผลิตภัณฑและฝาปด 

 (ข) หลังคาถังชนิดหลังคาติดตาย  ใหตรวจหารอยพรุนที่เกิดจากสนิม  รอยแตกราว  และ

การสึกกรอนที่ตะเข็บรอยเชื่อม  แนวเชื่อมรอบขอบถัง  และราวกันตกรอบถัง   

 (ค) หลังคาถังชนิดลอยตัว  ใหตรวจสภาพวัสดุกันร่ัวของหลังคาถัง  ระยะหางของวัสดุ

กันร่ัวกับผนังถัง  การเบียดตัวของวัสดุกันร่ัวกับผนังถัง  ตรวจการรั่วซึมของทุนหลังคาลอย  และระบบ

กลไกของบันไดลงถัง  รวมถึงสายดินรอบถัง 

 (ง) ตรวจสอบสภาพสีเคลือบผนังถังโดยรอบ  รอยแตกของสี  การสึกกรอน  รอยบุบ

ของสภาพแนวเชื่อม  และการร่ัวซึมของผนังถัง 

 (จ) ตรวจสอบการทรุดตัวโดยรอบของถัง  และตรวจหาการร่ัวซึม  หรือการแทรกซึม

ของน้ําบริเวณจุดเชื่อมตอผนังถังกับพื้นถัง 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ฉ) บริเวณเหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถัง  ใหตรวจสอบการสึกกรอน  การร่ัวซึม  
และการแตกราวของตะเข็บแนวเชื่อม 

 (ช) ตรวจสอบการบิดงอหรือรอยราวของอุปกรณที่ติดกับถัง  เชน  ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  

ทอรับจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ชองสําหรับทางเขาออก  และการทํางานของวาลวตาง ๆ   

 (ซ) ผนังถังที่มีฉนวนหอหุม  ใหลอกฉนวนหอหุมถังในบริเวณที่อาจมีความชื้นสะสมอยู  

ไดแก  ขายึดเหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถังดานบนสุด  เหล็กเสริมความแข็งแรงของผนังถัง  และ

เหล็กรัดฉนวน  หากสงสัยวามีน้ําร่ัวซึมเขาไปในฉนวนหอหุมถัง  ใหเปดฉนวนหอหุมถังเพื่อตรวจสอบ

การสึกกรอนของพื้นผิวถังบริเวณนั้น 

(๒) ภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองทําความสะอาดถังกอนทําการตรวจสอบ  และกําจัด

สนิมออกดวยวิธีขัดผิวโดยการยิงเม็ดเหล็ก  ทราย  หรือน้ําดวยความดันสูง  และทําการตรวจสอบและ

ทดสอบอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

 (ก) พื้นถัง  ใหตรวจสอบแนวเชื่อมบริเวณที่เชื่อมตอระหวางผนังถังกับพื้นถังและบริเวณ

ใกลเคียง  ตรวจสอบสนิมขุมหรือขุมสนิมกระจายบริเวณแผนเหล็ก  ความเรียบของพื้นถัง  การโกงและ

ทรุดของพื้นถัง  การสึกกรอนใตพื้นถัง  บอน้ําทิ้ง  และทอระบายน้ําทิ้งในถัง  และตรวจหาการรั่วซึมตาม

แนวเชื่อม  โดยวิธี  vacuum  test  หรือ  magnetic  particle  test  หรือ  liquid  dye  penetrant  test  หรือ

วิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 (ข) ผนังถังภายใน  ใหตรวจสอบบริเวณแนวเชื่อมระหวางผนังถังและพื้นถัง  รอยที่เกิด

จากการเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมกับผนังถงั  แนวเชื่อมของอุปกรณสวนควบที่ติดกับผนังถัง  การบิดงอ  

และการเอียงของผนังถัง  และรอยสึกกรอน  บุบ  ยุบตัว  การหลุดรอนของสีเคลือบภายในถัง   

 (ค) ในการตรวจสอบถังที่มีการซอมรอยเชื่อมของพื้นถังหรือผนังถัง  การเปลี่ยนผนังถัง  

พื้นถัง  การเชื่อมตออุปกรณสวนควบ  และการเจาะผนังถังหรือพื้นถัง  ใหทําการตรวจสอบเชนเดียวกับ

ถังใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๖๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ขอ  ๖๓  ขอ  ๖๔  และขอ  ๖๕   

 (ง) ตองทําการทดสอบความดันน้ําที่ระดับรอยละรอย  ตามขอ  ๖๔  (๑)  เปนเวลาอยางนอย

ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  เมื่อมีการกระทําตอถัง  ดังตอไปนี้ 

  ๑) การเจาะผนังถังสวนที่ ตํ่ากวาระดับบรรจุใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน   

๑๒  นิ้ว  หรือการเจาะชองพื้นถังขนาดใด ๆ  หางผนังถังไมเกิน  ๐.๓๐  เมตร 



หนา   ๒๙ 
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  ๒) การตัดออก  เปลี่ยน  หรือเพิ่มผนังถังสวนที่อยูตํ่ากวาระดับบรรจุออกแบบของถัง  
หรือพื้นถังสวนที่รองผนังถังที่ดานใดดานหนึ่งยาวกวา  ๐.๓๐  เมตร 

  ๓) แนวเชื่อมแนวดิ่งของผนังถัง  หรือแนวเชื่อมในแนวรัศมีที่เชื่อมระหวางเหล็ก
แผนรองผนังถังที่ยาวกวา  ๐.๓๐  เมตรขึ้นไป  หรือมีการเชื่อมซอมลึกมากกวา  ๑  ใน  ๒  ของความหนา
ของแนวเชื่อม 

  ๔) การเปลี่ยนพื้นถังใหม  เวนแตวาการเปลี่ยนพื้นถังนั้นไมกระทบตอฐานรากของถัง  
ไมเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นถังสวนรองผนังถัง  หรือไมกระทบตอพื้นถังบริเวณวิกฤต  ภายในระยะ   
๓  นิ้ว  จากขอบถัง  สําหรับถังที่ไมมีสวนรองผนังถัง   

  ๕) การร้ือ  หรือเชื่อมใหมของรอยเชื่อมระหวางผนังถังกับพื้นถัง  หรือพื้นถัง 
สวนรองผนังถัง   

  ๖) การหนุนยกถังข้ึน 
 (จ) หลังคาชนิดหลังคาติดตาย  (fixed  roof)  และโครงสรางหลังคา  หากปรากฏวาความหนา

ของแผนหลังคาลดลงหรือมีรูโหวตองตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 
  ๑) เหล็กเสริมความมั่นคงแข็งแรงรอบขอบถังดานบนสุด 
  ๒) การสึกกรอนใตขอบหลังคา 
  ๓) จุดน้ําขังบนโครงสรางหลังคา 
  ๔) เสารับโครงหลังคา 
  ๕) ทอสําหรับเครื่องวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงและเครื่องวัดอุณหภูมิ 
 (ฉ) หลังคาชนิดหลังคาลอย  (floating  roof)  ตองตรวจสอบ  ดังตอไปนี้   
  ๑) การร่ัวซึมภายในทุนลอย  และการร่ัวซึมของแผนหลังคาที่สัมผัสกับน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
  ๒) ระบบระบายน้ําบนหลังคา  และอุปกรณพักน้ําจากหลังคาสูทอระบายน้ําจาก

หลังคาชนดิทอออนหรือทอแข็ง 
  ๓) ทอวัดระดับผลิตภัณฑและฝาปด 
  ๔) ความกลมของถังและชองวางระหวางวัสดุกันร่ัวกับผนังถัง 
  ๕) ทอดูดแบบลอยตัว 
  ๖) ขดความรอน  และเครื่องทําความรอนที่ทอดูด 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) การตรวจสอบความหนาของแผนเหล็กผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) วัดความหนาของแผนเหล็กอยางนอยแผนละหนึ่งจุด  ดวยวิธีการอุลตราโซนิกสแกน  

(ultrasonic  scanner)  หรือการวัดโดยใชเคร่ืองวัดความหนาแบบอุลตราโซนิก  (ultrasonic  thickness  gauge)  

หรือวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (ข) ใหผูตรวจสอบกําหนดพื้นผิวและจํานวนจุดที่จะทดสอบโดยพิจารณาจากประวัติ

ของถังในบริเวณ  ดังตอไปนี้ 

  ๑) บริเวณที่เคยมีประวัติการสึกกรอนมากตองตรวจสอบซ้ํา 

  ๒) บริเวณผนังถังชวง  ๓๐.๐๐  เซนติเมตร  จากกนถังและจากขอบบนของถัง 

  ๓) บริเวณรอบฐานถังที่มีน้ําขังตองตรวจสอบความหนาของสวนรองผนังถังอยาง

ละเอียด 

(๔) พิกัดขนาดของถังตองอยูในคามาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (ก) คาความด่ิง  (plumbness)  ไมเกิน  ๑  ใน  ๑๐๐  ของความสูงของถังโดยวัดที่ขอบ

บนสุดของถังเทียบกับขอบลางสุด 

 (ข) คาความกลม  (roundness)  รัศมีของถังเมื่อวัดที่ระดับ  ๓๐.๐๐  เซนติเมตร  เหนือแนวเชื่อม

พื้นถัง  จะตองไมเกินคาตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๔ 

 (ค) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมต้ัง  (peaking)  ตองไมเกิน  ๑๓.๐๐  

มิลลิเมตร  เมื่อวัดเทียบกับแบบความโคงของผนังถังที่ยาว  ๙๐๐.๐๐  มิลลิเมตร 

 (ง) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมนอน  (banding)  ตองไมเกิน  ๒๕.๐๐  

มิลลิเมตร  เมื่อวัดเทียบกับแบบความตรงของผนังถังที่ยาว  ๙๐๐.๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๖๘ ในกรณีที่พบการสึกกรอนของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตาม

แนวต้ัง  ผูประกอบกิจการควบคุมตองดําเนินการแกไขโดยไมชักชา 

ขอ ๖๙ ใหผูตรวจสอบสงผลการตรวจสอบตามขอ  ๖๖  และขอ  ๖๗  ใหผูประกอบกิจการ

ควบคุมทราบและใหผูประกอบกิจการควบคุมสงผลการตรวจสอบดังกลาวใหกรมธุรกิจพลังงาน

พิจารณาตอไป 

ขอ ๗๐ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนอืพื้นดินขนาดใหญตามแนวนอนตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ผนังถังตองมีความหนาตามคาที่ไดจากการคํานวณออกแบบใหรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด

บวกดวยคาการสึกกรอน 

(๒) แผนเหล็กผนังถังตองมีวิธีการเชื่อมใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยการเชื่อมตอทอ

ตาง ๆ  เขากับผนังถัง  หากเปนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน  ๒  นิ้ว  ผนังของถังจะตองมีการเสริม

ความแข็งแรงที่หนาตัดของเหล็กเสริมแรงนั้น  ซ่ึงจะตองมีความหนาไมนอยกวาความหนาของผนังถัง  

และตองมีพื้นที่ไมนอยกวา  ๒  เทาของพื้นที่ชองทอ 

(๓) สําหรับถังที่มีปริมาณความจุ เกิน   ๑๙,๐๐๐  ลิตร   ตองมีชองทางเขาออก   ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๐.๖๐  เมตร  อยางนอยหนึ่งชอง 

ขอ ๗๑ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังดังตอไปนี้ 

(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก  (yield  stress)  ไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของความเคน

ที่เกิดข้ึน  (allowable  stress)  เนื่องจากการรับแรงและน้ําหนักบรรทุกตาง ๆ  หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี

มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ตัวถังตองติดต้ังและยึดแนนกับฐานรากในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนที่หรือลอยตัวเนื่องจาก

แรงดันของน้ําใตดิน  และหามมีส่ิงกอสรางใด ๆ  อยูเหนือบริเวณดังกลาว 

(๓) สวนบนของผนังถังตองอยูตํ่ากวาระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๐.๕๐  เมตร   

(๔) ตองมีระยะหางระหวางผนังถังแตละถังไมนอยกวา  ๐.๖๐  เมตร   

(๕) ตัวถังตองต้ังอยูในเขตสถานที่ เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงและผนังถังตองหางจากเขต

สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

(๖) ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง  สําหรับถังที่แบงเปนหอง  (compartments)  

ตองติดต้ังทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน  โดยทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ัง  ดังตอไปนี้ 

 (ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐.๐๐  มิลลิเมตร 

 (ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  

และอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

(๗) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  

๑.๕๐  เมตร   



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗๒ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ
ตามแนวนอนเมื่อใชงานครบสิบป  ตองทําการทดสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้  ใหอยูในสภาพดี
และสามารถใชงานไดโดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาต 

(๑) ใหทําการทดสอบถังและขอตอตาง ๆ  โดยใชแรงดันน้ําหรือแรงดันอากาศ  อัดดวย
แรงดันไมนอยกวา  ๒๐.๖  กิโลปาสกาล  (๓  ปอนดตอตารางนิ้ว)  แตไมเกิน  ๓๔.๕  กิโลปาสกาล   
(๕  ปอนดตอตารางนิ้ว)  ในกรณีใชแรงดันน้ําใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  ในกรณีใช
แรงดันอากาศหรือกาซเฉ่ือยใหใชเวลาในการทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๕   

ตารางที่  ๑๕  เวลาที่ใชในการทดสอบถังเก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยใชแรงดันอากาศหรือกาซเฉ่ือย 

ความจุของถัง  (ลิตร) เวลาที่ใชในการทดสอบ  (ชั่วโมง) 
ไมเกิน  ๑๕,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๓๐,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๔๕,๐๐๐ 
ไมเกิน  ๖๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  ๒๔ 
ไมนอยกวา  ๔๘ 
ไมนอยกวา  ๗๒ 
ไมนอยกวา  ๙๖ 

(๒) สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานการใชงานมาแลว  หามทําการทดสอบดวยแรงดัน

อากาศ 

(๓) ในกรณีที่พบการรั่วซึม  ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไข  และทําการทดสอบ

ตาม  (๑)  ซํ้า  จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม   

(๔) เมื่อทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินแลว  ตองใชทรายสะอาดอัดแนนโดยรอบถัง

ใหมีความหนาไมนอยกวา  ๐.๒๐  เมตร 

(๕) โดยวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

ขอ ๗๓ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญชนิดหลังคาลอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีการระบายน้ําฝนจากแผนหลังคาลอยใหเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอหลังคาถัง 

(๒) วัสดุกันร่ัวที่ขอบถังจะตองไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง   



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีอุปกรณระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิง   เพื่อปองกันมิใหมีความดันและสุญญากาศ 
เกินความสามารถของการระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบน้ํามันเชื้อเพลิงเขาออก   

(๔) ระบบการตอไฟฟาลงดิน  (earthing)  ตองมีการเชื่อมตอสายดินระหวางหลังคาลอยกับ
ตัวถังเพื่อถายเทประจุไฟฟาลงดิน 

(๕) ตองเสริมความมั่นคงแข็งแรงโดยรอบของผนังถังระดับไมเกิน  ๑.๐๐  เมตร  จากสวนสูงสุด
ของผนังถัง 

(๖) ขาหย่ังของหลังคาลอยตองสามารถปรับข้ึนลงไดในตําแหนงตํ่าสุดขณะสูบน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขาออก  และในตําแหนงสูงสุดระหวางการซอมบํารุง 

(๗) แผนเหล็กหลังคาจะตองวางซอนกันโดยแผนบนจะอยูใตแผนลาง  เพื่อหลีกเลี่ยงไมให
ความชื้นสะสมอยูในแนวที่ซอนกันใตหลังคา   

(๘) มีชองทางเขาออกของถังขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๓๐  นิ้ว  ในกรณีมีชอง
ทางเขาออกที่ผนังถัง  ชองทางเขาออกตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๔  นิ้ว 

ขอ ๗๔ ในกรณีพื้นที่ใดอยูในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร  การออกแบบสิ่งกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญที่มีปริมาณความจุ
เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

ขอ ๗๕ ผูประกอบกิจการควบคุมตองย่ืนรายละเอียดของอุปกรณ  (specification)  เกี่ยวกับ
ล้ินปดเปด  ระบบอุปกรณสําหรับดับเพลิง  และอุปกรณนิรภัยตาง ๆ  ที่ติดต้ังไวกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนาดใหญ  ใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตกอนการติดต้ัง 

การตรวจสอบภายหลังการติดต้ังอุปกรณตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมต้ังแตประเภทสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
และผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บรายงานการตรวจสอบไวใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียก
ตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป   

ขอ ๗๖ การทดสอบและตรวจสอบถัง เก็บน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงและอุปกรณส วนควบ   
ตองดําเนินการโดยผูทดสอบและตรวจสอบตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕   

สวนที่  ๕ 
ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ 
 

 

ขอ ๗๗ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองมีลักษณะและวิธีการติดต้ังตามที่กําหนดไว
ในขอ  ๒๓   



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗๘ การติดต้ังและตรวจสอบลิ้นปดเปด  กลอุปกรณนิรภัย  ทอออน  และเครื่องสูบน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่ติดต้ังกับระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง  และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ  ๗๕ 

ขอ ๗๙ แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังระบบปองกัน

อันตรายจากไฟฟาสถิตย  โดยตองมีหลักสายดินเชื่อมโยงกันเปนระบบ  และตองเชื่อมตอสายดิน

ระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงขณะที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง   

ทั้งนี้  ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบไฟฟาที่ออกตามมาตรา  ๗   

ขอ ๘๐ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ  กอนการใชงานตองทําการทดสอบและ

ตรวจสอบกอนการใชงาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัสดุหรือชิ้นสวนประกอบตาง ๆ  ของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองไดรับการ

ตรวจพินิจวาอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย 

(๒) การทดสอบการรับแรงดัน 

 (ก) ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองไดรับการทดสอบโดยรับแรงดันที่ความดัน

อยางนอย  ๑.๕  เทาของคาความดันออกแบบ  (design  pressure)  และรักษาความดันไวอยางนอย

สามสิบนาที  โดยไมมีการร่ัวไหล 

 (ข) การทดสอบการรับแรงดัน  ใหใชน้ําเปนตัวกลางในการทดสอบ  (hydrostatic  test)  

ในกรณีไมสามารถใชน้ําได  ใหใชกาซเฉ่ือยแทนได   

 (ค) ทอออน  (flexible  hose)  ใหทดสอบการรับแรงดัน  โดยใชน้ําที่ความดัน  ๑.๕  เทา

ของความดันใชงาน  (working  pressure)  และรักษาความดันไวอยางนอยสิบนาที 

(๓) ผลการทดสอบและตรวจสอบตาม  (๑)  และ  (๒)  ตองมีการบันทึกและเก็บรักษาไวให

กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป   

ขอ ๘๑ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ  เมื่อใชงานครบสิบปหรือหลังจากการทดสอบ

และตรวจสอบครั้งสุดทาย  จะตองทําการทดสอบและตรวจสอบโดยวิธีการตามขอ  ๘๐  และบันทึกผล

การทดสอบและตรวจสอบไว  โดยผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บผลการทดสอบและตรวจสอบไวให

กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป 

ขอ ๘๒ การทดสอบและตรวจสอบระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ  ตองดําเนินการโดย

ผูทดสอบและตรวจสอบตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๖ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๘๓ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  เพื่อการจําหนาย  ตองติดต้ังระบบ
ทอน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา   ๑๐๐ .๐๐   มิลลิเมตร  หรือเทากับขนาดของ 
ทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีขอตอรับน้ําดับเพลิงขนาดเดียวกับ
ขอตอของรถดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตองมีหัวจายน้ําดับเพลิงไมนอยกวาสองจุด 

ขอ ๘๔ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองมีเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๖.๘๐  กิโลกรัม  มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา  
3A  40B  ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ติดต้ัง
ไวตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่องตอพื้นที่  ๒๐๐.๐๐  
ตารางเมตร 

(๒) อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูปของน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  ตองมีเคร่ืองดับเพลิง
ไมนอยกวาส่ีเคร่ืองตอพื้นที่  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร  สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย  ตองมีเคร่ือง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเคร่ืองตอพื้นที่  ๒๐๐.๐๐  ตารางเมตร 

(๓) บริเวณที่ ต้ังเคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเคร่ืองตอ
จํานวนเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงสองเครื่อง  กรณีมีเคร่ืองสูบน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาแปดเครื่อง  จะตองมี
เคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาส่ีเคร่ือง 

(๔) บริเวณแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจุดรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวา
หนึ่งเคร่ืองตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงสองชอง 

(๕) บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีเคร่ือง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเคร่ืองตอความยาวระหวางชองรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน  ๓๐.๐๐  เมตร 

(๖) บริเวณทาเรือซ่ึงรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่อง
ตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และใหมีเคร่ืองดับเพลิงขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา  ๕๐  กิโลกรัม  
อีกหนึ่งเคร่ืองตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง  ใหติดต้ังโดยรอบบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ในที่

ที่สามารถมองเห็นและนําไปใชงานไดโดยสะดวก 

ขอ ๘๕ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  เพื่อการจําหนายที่มีปริมาณการ

เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน  ๑๕,๐๐๐  ลิตร  ตองจัดใหมีโฟมเขมขนซ่ึงนํามาใชเปนสารละลายโฟมได

ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จํานวนสารละลายโฟมที่ตองฉีดเขาถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ  ใหคํานวณ

จากชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและชนิดของถัง  ตามที่กําหนดไวตารางที่  ๑๖ 
ตารางที่  ๑๖  จํานวนสารละลายโฟมที่ตองฉีดเขาถังเก็บน้ํามันเชือ้เพลิง 

ชนิดของ 
น้ํามันเช้ือเพลิง ชนิดของถัง 

อัตราการใชสาร 
ละลายโฟม  (ลิตรตอ
นาทีตอตารางเมตร) 

พื้นที่ 
ท่ีใชในการคํานวณ 

(ตารางเมตร) 

เวลาที่ใชในการ 
คํานวณ 
(นาที) 

ชนิดไวไฟมาก  ๕๕ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง  หรือ
ชนิดไวไฟนอย 

 
ชนิดหลังคาติดตาย 

๔.๑ 
พื้นที่หนาตัดของถัง ๓๐ 

ทุกชนิด ชนิดหลังคาลอย ๑๒.๒ 
พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกัน 

โฟมบนหลังคาถัง 
ถึงผนังถัง 

๒๐ 

ชนิดไวไฟมาก   ๕๕ 
ชนิดไวไฟ 
ปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอย 

๔.๑ พื้นที่หนาตัดของถัง ๓๐ 

ทุกชนิด 

ชนิดหลังคาลอย
ภายใน 

๑๒.๒ 

พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกัน 
โฟมบนหลังคาถัง 

ถึงผนังถัง  กรณีหลังคาลอย
ภายในทําดวยเหล็ก 

๒๐ 

(๒) ปริมาณสารละลายโฟมตองเติมเต็มทอโฟมโดยการคํานวณจากขนาดและความยาวรวม
ของทอโฟม 



หนา   ๓๗ 
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(๓) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใชสําหรับฉีดเสริมเฉพาะจุดตองมีอัตราการฉีดสารละลายโฟม
ไมนอยกวา  ๑๘๙  ลิตรตอนาที  จํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลาในการฉีด  ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในตารางที่  ๑๗  และตารางที่  ๑๘ 

ตารางที่  ๑๗  ขนาดของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับจํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟม 
เสนผาศูนยกลางของถัง  (เมตร) จํานวนขั้นตํ่าของอุปกรณฉีดโฟม  (จุด) 

 ไมเกิน  ๑๙.๕๐   
 เกิน  ๑๙.๕๐-  ๓๖.๐๐   

๑ 
๒ 

ตารางที่  ๑๘  ขนาดของถังเก็บน้ํามันเชือ้เพลิงกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม 

เสนผาศูนยกลางของถัง  (เมตร) เวลาข้ันตํ่าของการฉีด  (นาที) 
 ไมเกิน  ๑๐.๕๐   
 เกิน  ๑๐.๕๐  -  ๒๘.๕๐ 

๑๐ 
๒๐ 

(๔) สารละลายโฟมตองมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) ปริมาณโฟมเขมขนที่ตองจัดเก็บใหคํานวณจากสารละลายโฟมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  

ของถังที่ใชปริมาณโฟมเขมขนสูงสุด  และตองมีการสํารองโฟมเขมขนไวอีกไมนอยกวา  ๑  เทาของ

ปริมาณโฟมที่ใชไปทุกคร้ัง 

(๖) การเก็บโฟมเขมขนและอุปกรณประกอบที่ใชในการดับเพลิง  ใหจัดเก็บไวโดยรอบ

บริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ในที่ที่สามารถมองเห็นและนําไปใชงานได

โดยสะดวก  และมีสภาพพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 

ขอ ๘๖ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองจัดใหมีระบบจายน้ําสําหรับ

ดับเพลิงใหเพียงพอตอการระงับอัคคีภัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใชสําหรับฉีดสารละลายโฟมในขอ  ๘๕   

(๒) ใชเปนน้ําหลอเย็นโดยตองมีปริมาณไมนอยกวา  ๒  ลิตรตอนาทีตอตารางเมตร  ในเวลา

หนึ่งชั่วโมง 

(๓) ใชเปนน้ําดับเพลิงเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  โดยตองมีปริมาณน้ํา

ในอัตราไมนอยกวา  ๑,๙๐๐  ลิตรตอนาที  เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที 



หนา   ๓๘ 
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ขอ ๘๗ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ตองจัดใหมีแหลงน้ําที่มีปริมาณน้ํา

ไมนอยกวาปริมาณการใชน้ําสูงสุด  ตามขอ  ๘๕  และขอ  ๘๖  เวนแตสามารถพิสูจนไดวามีแหลงน้ํา 

ที่ใชประกอบการดับเพลิงตามปริมาณที่กําหนดไวอยางเพียงพอ 

ขอ ๘๘ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้  ตองติดต้ังระบบฉีดสารละลายโฟม  และระบบน้ํา

หลอเย็น  หรือหัวฉีดน้ําที่สามารถหลอเย็นโดยรอบถัง   

(๑) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวต้ังที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๖.๐๐  เมตร  และเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก   

(๒) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวต้ังที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต  ๖.๐๐  เมตร  และเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยยกเวนน้ํามันหลอล่ืน  และอยูในพื้นที่ที่อยูอาศยั

หนาแนนมาก  หรือหนาแนนปานกลางตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

(๓) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟนอยที่ต้ังอยูในกลุมถังเก็บ

น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากตาม  (๑)   

ขอ ๘๙ เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงตองมีความดันและอัตราการไหลสอดคลองกับปริมาณการใช

น้ําหลอเย็น  สารละลายโฟม  และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชประกอบในการดับเพลิงตามที่กําหนดไวในขอ  ๘๕  

และขอ  ๘๖  และตองมีเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงที่ใชเคร่ืองยนตสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําอยางนอยหนึ่งเคร่ือง  

โดยตําแหนงการเปดปดของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  ตองอยูในตําแหนงที่สามารถเขาไปใชงานได

โดยสะดวกและมีสภาพพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา  และจะตองทําการตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา

ดับเพลิงอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง   

ขอ ๙๐ เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  หรือน้ํายาดับเพลิง  ตองตรวจสอบคุณภาพโดยการ

สุมตัวอยางอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  สําหรับน้ํายาโฟมเขมขนตองตรวจสอบคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง

ทุกสามป  และสงรายงานการตรวจสอบคุณภาพใหกรมธุรกิจพลังงานทราบ   

เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  น้ํายาดับเพลิง  และน้ํายาโฟมเขมขนตองมีคุณภาพพรอมที่จะ

ใชงานไดตลอดเวลา 

ขอ ๙๑ ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม  และมีการฝกซอมแผน

ระงับเหตุเพลิงไหมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  และตองจัดทํารายงานการฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหม

ใหกรมธุรกิจพลังงานทราบและเก็บรายงานการฝกซอมไวไมนอยกวาหนึ่งป 
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ขอ ๙๒ ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําข้ันตอนในการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวใน
บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๙๓ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่หนึ่ง  ที่ประกอบกิจการอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ตองดําเนินการปรับปรุงสถานที่ เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๙๔ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สอง  ที่ประกอบกิจการอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแตกรณีตามขอ  ๔  
ขอ  ๕  ขอ  ๑๖  และสวนที่  ๕  การปองกันและระงับอัคคีภัย  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๙๕ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่สาม  ที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับความ
เห็นชอบแบบแปลนแผนผังและแบบกอสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เวนแตกรณีการ
แกไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณให
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองปฏิบัติตามขอ  ๒๘  และสําหรับการปฏิบัติตามขอ  ๓๔  และสวนที่  ๖  
การปองกันและระงับอัคคีภัยนั้น  ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๙๖ ถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงซ่ึงได รับอนุญาตใหกอสรางหรือติดต้ังอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหทําการทดสอบและตรวจสอบใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในหาป 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  เวนแตถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการทดสอบและตรวจสอบ 
คร้ังสุดทายไมเกินหาปนับแตกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งตอไปภายใน
สิบปนับแตมีการทดสอบและตรวจสอบครั้งสุดทาย  ทั้งนี้  ผลการทดสอบและตรวจสอบตองไดรับการ
รับรองจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ปยสวัสด์ิ  อัมระนันทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



















หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เช้ือเพลิงบัญญัติใหกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับท่ีตั้ง  แผนผัง  รูปแบบ  ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เช้ือเพลิง  และลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง  วิธีการปฏิบัติงาน  การจัดใหมีและ
บํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมืออ่ืนใดภายในสถานที่ดังกลาว  รวมท้ังการควบคุมอ่ืนใดอันจําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย  หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอ
บุคคล  สัตว   พืช  ทรัพยหรือส่ิงแวดลอมจากการประกอบกิจการสถานที่ เก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


