เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

กฎกระทรวง
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญ ญัติควบคุม น้ํา มัน เชื้อ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไ ขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติควบคุม น้ํามัน เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
แตไมรวมถึงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว
“สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิงตาม
กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การแจ ง การอนุ ญ าต และอั ต รา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖
“เขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา แนวเขตของสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามที่กําหนดไวในแผนผังบริเวณของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

“จุดวาบไฟ” หมายความวา อุณหภูมิ ณ จุดที่ไอของน้ํามันเชื้อเพลิงลุกเปนเปลวไฟวาบขึ้น
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ
“แทนจายน้ํามัน เชื้อเพลิง” หมายความวา อาคารและวัสดุอุปกรณที่ใ ชใ นการจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
“รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกที่มีถังขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงตรึงไวดานบน แตไมรวมถึงรถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
“รถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกซึ่งเดินบนรางที่มี
ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตรึงไวดานบน
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“ศาสนสถาน” หมายความวา วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ มัสยิดตามกฎหมายวาดวยการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมัน
คอธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น
“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ตามกฎหมาย
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 ภาชนะบรรจุน้ํามัน เชื้อเพลิงใหบรรจุน้ํามัน เชื้อเพลิงไดไมเกิน รอยละเกาสิบของ
ปริมาตรภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๕ การวัดปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิงในภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง 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) ดานที่ไมมชี องเปดตองหางจากขอบผนังอาคารไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร
ขอ ๗ หามเก็บภาชนะบรรจุน้ํามัน เชื้อเพลิงไวต่ํากวาระดับพื้นดิน เวนแตเก็บอยูภายใน
อาคารที่มี พื้น ที่ ต่ํา กว าระดับ พื้น ดิน และภาชนะบรรจุ น้ํามั น เชื้อ เพลิ งดั งกลาวเก็ บน้ํ ามัน เชื้ อเพลิ ง
ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียสขึ้นไป
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 บริเวณที่ตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัด
ใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม
มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A 40B ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งเครื่อง
(๒) เครื่องดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และผูประกอบกิจการควบคุมตองตรวจสอบ
และบํารุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เครื่องดับเพลิง
(๓) ทรายในปริมาณไมนอยกวา ๒๐ ลิตร และสามารถนํามาใชไดสะดวกตลอดเวลา
ขอ ๑๓ บริเ วณที่ตั้ง ภาชนะบรรจุ น้ํา มัน เชื้อ เพลิงเพื่อ การจํา หน ายตองจัด ให มีปา ยเตือ น
โดยมีขอความ ลักษณะ และที่ตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ปายตองมีขอความอยางนอย ดังตอไปนี้
“อันตราย
๑. หามสูบบุหรี่
๒. หามกอประกายไฟ”
(๒) ขอความในปายตองมองเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย โดยมีความสูงของอักษรไมนอยกวา
๒.๕๐ เซนติเมตร
(๓) ปายตองตั้งอยูหางจากบริเวณที่ตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงระยะไมเกิน ๒.๐๐ เมตร
และตองติดตั้งไวในที่ที่เห็นไดงาย
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หมวด ๓
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง
สวนที่ ๑
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน
ขอ ๑๔ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคารตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนด
ไวในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ระยะปลอดภัยในการเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไวในอาคาร
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)

ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิด
ไวไฟปานกลาง หรือชนิด
ไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟ
ไมเกิน ๙๓
องศาเซลเซียส
ชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟเกิน ๙๓
องศาเซลเซียส

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

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
หางจากขอบ
หางจาก
หางจากเขตสถานที่
ผนังอาคาร
ชองเปด
เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง
๑.๕๐
๑.๕๐
๐.๖๐
๓.๐๐
๑.๕๐
๐.๖๐
๔.๕๐
๑.๕๐
๐.๖๐

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
ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟ
ไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส
ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓
องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
(ลิตร)
ไมเกิน ๑,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐
เกิน ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐
ไมเกิน ๗,๕๐๐
เกิน ๗,๕๐๐ - ๑๕,๐๐๐

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
หางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้าํ มันเชื้อเพลิง
๑.๕๐
๓.๐๐
๔.๕๐
๑.๕๐
๓.๐๐
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ขอ ๑๖ การเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๗
สวนที่ ๒
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง
ขอ ๑๗ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง ตองมีแ ผนผังโดยสังเขปแสดง
ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูรอบเขตสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในระยะไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร
ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได
ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได
ขอ ๑๘ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง ตองมีแ ผนผังบริเวณแสดงเขต
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง แนวทอน้ํามันเชื้อเพลิง และอาคารเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๑๙ แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญที่มีปริมาณความจุเกิน ๒,๕๐๐ ลิตร
ขึ้นไป ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) แปลนสวนบน อุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูกับถัง แปลนสวนลาง และแปลนฐานราก
(๒) รูปดาน รูปตัด และรายละเอียดของฐานราก
(๓) รายละเอียดการกอสราง และการติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบกอสรางตาม (๑) และ (๒) ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๑๐๐
สวนที่ ๓
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๒๐ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก (yield stress) ไมนอยกวา ๑.๕ เทาของความ
เคนที่เกิดขึ้น (allowable stress) เนื่องจากการรับแรงและน้ําหนักบรรทุกตาง ๆ หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) ตัวถังตองติดตั้งและยึดแนนกับฐานรากในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนที่หรือลอยตัวเนื่องจาก
แรงดันของน้ําใตดิน และฐานรากตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับน้ําหนักของตัวถังและน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง ที่ บ รรจุ อ ยูใ นถั ง รวมทั้ ง น้ํ าหนั ก อื่ น ๆ ที่ ก ระทํา บนตั ว ถั ง ได โ ดยปลอดภั ย และห า มมี
สิ่งกอสรางใด ๆ อยูเหนือสวนบนของผนังถัง
(๓) ผิวภายนอกของตัวถังตองมีการปองกันการกัดกรอน
(๔) สวนบนของผนังถังตองอยูต่ํากวาระดับพื้นดินไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร
(๕) ตองมีระยะหางระหวางผนังถังแตละถังไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร
(๖) ตัวถังตองตั้งอยูใ นเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิงและผนังถังตองอยูหางจากเขต
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร
(๗) ต อ งติ ด ตั้ ง ท อ ระบายไอน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไว ทุ ก ถั ง สํ า หรั บ ถั ง ที่ แ บ ง เป น ห อ ง
(compartments) ตองติดตั้งทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกหองแยกจากกัน โดยทอระบายไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง ดังตอไปนี้
(ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร
(ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
และอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
(๘) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร
ขอ ๒๑ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก (yield stress) ไมนอยกวา ๑.๕ เทาของความ
เคนที่เกิดขึ้น (allowable stress) เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง หรือทําดวย
วัสดุอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ตัวถั งต องติ ดตั้ งและยึ ดแน น กั บฐานราก โดยฐานรากตอ งออกแบบและกอสรา งให
สามารถรับน้ําหนักของตัวถังและน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยูใ นถัง รวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ ที่กระทําบน
ตัวถังไดโดยปลอดภัย
(๓) ผิวภายนอกของตัวถังตองมีการปองกันการกัดกรอน
(๔) รอบตัวถังตองมีเขื่อนหรือกําแพงลอมรอบ โดยเขื่อนหรือกําแพงดังกลาวตองมีขนาด
พอที่ จะเก็บ น้ํ า มัน เชื้อ เพลิง ไดเ ท ากั บ ปริม าณความจุ ข องถั ง ใบใหญ ที่ สุด ภายในเขื่ อ นหรื อ กํา แพง
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โดยผนังของเขื่อนหรือกําแพงจะตองสามารถปองกันของเหลวไหลผาน และสามารถทนแรงดันของ
น้ําหนักบรรทุกสูงสุดได
(๕) ตองติดตั้งทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง โดยทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี
ลักษณะและวิธีการติดตั้งตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐ (๗)
(๖) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร
ขอ ๒๒ เมื่อติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ แลว ตองทําการทดสอบ
การรั่วซึมของตัวถังและขอตอตาง ๆ โดยใชแรงดันน้ํา แรงดัน อากาศ หรือกาซเฉื่อยอัดดวยแรงดัน
ไมนอยกวา ๒๐.๖ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตไมเกิน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนด
ตอตารางนิ้ว) ในกรณีใชแรงดันน้ําใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ในกรณีใชแรงดัน
อากาศหรือกาซเฉื่อยใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
ในกรณีที่พบการรั่วซึม ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไขและทําการทดสอบตาม
วรรคหนึ่งซ้ํา จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม
ใหทําการทดสอบถังทุกสิบปตามวิธีการที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
สวนที่ ๔
ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
ขอ ๒๓ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณที่ใ ชกับถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงตองมีลักษณะ
และวิธีการติดตั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ ที่มากระทําตอระบบทอ
ไดโดยปลอดภัย
(๒) ทอที่นํามาใชใ นระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงตองทําดวยเหล็กกลา หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตอกับเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัดใหมีลิ้นปดเปดสําหรับ
ทอทางเขาและทอทางออกจากเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อหยุดการสูบน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน
(๔) การติดตั้งระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
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(ก) ทอ ต อ งวางอยู บ นฐานรองรั บ ที่ ทํ า ด ว ยคอนกรี ต หรื อ คานเหล็ ก ที่ มี ค วามมั่ น คง
แข็งแรงเหนือพื้นดิน และมีระยะสูงจากพื้นดินเพียงพอเพื่อปองกันการกัดกรอน
(ข) มีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือสิ่งอื่นมากระทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอระบบ
ทอน้ํามันเชื้อเพลิง และมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน
(ค) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินและพาดผานทางสัญจร ใหแสดงระยะความสูงจากพื้นผิว
จราจรถึงจุดต่ําสุดของทอ โครงสราง หรือสวนประกอบอื่น ๆ ของทอนั้น
(๕) การติดตั้งระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) ทอที่ใชตองเปนทอที่มีความตานทานการกัดกรอน หรือมีการปองกันการกัดกรอน
(ข) จัดใหมีเครื่องหมายแสดงแนววางทออยางชัดเจน
(ค) กรณีที่มกี ารติดตั้งลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง ๆ ไวใตพื้นดินตองติดตั้งใหสามารถ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาไดโดยสะดวก
(๖) วัสดุที่ใ ชในระบบทอน้ํามัน เชื้อเพลิง เชน ลิ้นปดเปด ปะเก็น หรือวัสดุปองกัน การ
รั่วซึมตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ และไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๒๔ เมื่อติดตั้งระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณเสร็จแลว กอนการใชงานตองทําการ
ตรวจสอบและทดสอบ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจพินิจวัสดุ หรือชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงวาอยูในสภาพดี
และไดมาตรฐาน
(๒) ทําการทดสอบการรั่วซึมโดยใชแรงดันน้ํา แรงดันอากาศ หรือกาซเฉื่อยอัดดวยแรงดัน
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 บริเวณที่ตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงตองจัด
ใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม
มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A 40B ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวนไมนอยกวาสองเครื่อง
(๒) เครื่องดับเพลิงตองอยูในสภาพที่ใชงานไดดี และผูประกอบกิจการควบคุมตองตรวจสอบ
และบํารุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไวที่เครื่องดับเพลิง
(๓) ทรายในปริมาณไมนอยกวา ๒๐๐ ลิตร และสามารถนํามาใชไดสะดวกตลอดเวลา
หมวด ๔
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม
สวนที่ ๑
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก
ขอ ๒๘ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนาย ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูใ นทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแกการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) ตั้งอยูหางจากเขตพระราชฐานไมนอยกวา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) ตั้งอยูหางจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถานไมนอยกวา
๒๐๐.๐๐ เมตร
(๔) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับทางสัญจรที่มีความกวางของถนน
ไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร และตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความยินยอมใหทําทางเชื่อมเพื่อใชเปน
ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจาหนาที่ซ่งึ มีอํานาจอนุญาตหรือเจาของทางสัญจรดังกลาว
ทั้งนี้ ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางของถนนไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
ขอบทางเลี้ยวเขาออกตองโคงออก และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร เพื่อใหรถขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขาออกไดโดยสะดวก ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑ ทายกฎกระทรวงนี้
(๕) จุด เริ่ ม ต น ของทางเข า และทางออกสํ า หรั บ ยานพาหนะที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ ทางสั ญ จรที่ มี
เกาะกลาง ทางระบายน้ํา หรือกําแพงเพื่อแบงการจราจรเปนสองทิศทาง ตองหางจากจุดเริ่มตนของชองเปด
ของเกาะกลาง ทางระบายน้ํา หรือกําแพงของทางสัญจรดังกลาวไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอยาง
ภาพประกอบที่ ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
(๖) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงของทางสัญจร
ที่มีรัศมีความโคงนอยกวา ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และจะตองหางจากจุดเริ่มตนของโคงดังกลาวไมนอยกวา
๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๓ ทายกฎกระทรวงนี้
(๗) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองหางจากจุดเริ่มโคงของทางแยก
ซึ่งอยูฝงเดียวกันไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๔ ทายกฎกระทรวงนี้
(๘) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงตั้งของทางสัญจร
ที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน ๑ ตอ ๒๕ และตองไมอยูบนทางสัญจรที่มีความลาดชัน เกิน
๑ ตอ ๒๕ ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๕ ทายกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่ทางสัญจรที่มีค วามลาดชัน ดานใดดานหนึ่งตั้ งแต ๑ ตอ ๕๐ ถึง ๑ ต อ ๒๕
จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองไมอยูตรงโคงตั้ง และตองหางจากจุดเริ่มตน
โคงตั้งของทางสัญจรดังกลาว ไมนอยกวา ๑๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๖ ทายกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๙) จุ ด เริ่ ม ต น ของทางเข า และทางออกสํ า หรั บ ยานพาหนะต อ งห า งจากจุ ด เริ่ ม ต น หรื อ
จุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน ๑ ตอ ๕๐ ที่อยูในเสนทางเดียวกัน
ไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๗ ทายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) จุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานใหวัดจากจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาด
ของทางสวนที่เชื่อมกับสะพานที่มีความลาดชันเกิน ๑ ตอ ๕๐ ไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร หากมีความ
ลาดชันไมเกิน ๑ ตอ ๕๐ ใหวัดจากคอสะพาน ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๘ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒๙ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนายที่มีทางเขาออกซึ่ง
ผานการพิจารณาดานความปลอดภัยและไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวงแลว
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยระยะหางระหวางจุดเริ่มตนทางเขาและทางออก
สําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอกับทางสัญจรและลักษณะของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตาม
ขอ ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
สวนที่ ๒
การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน
ขอ ๓๐ การตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิด
ไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส ตองมีระยะปลอดภัย
ระหวางเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งอื่น ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ระยะปลอดภัยระหวางผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับเขตที่ดิน ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับเขตที่ดิน
ชนิดของน้ํามันเชือ้ เพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟ
ไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส

ปริมาณน้าํ มันเชื้อเพลิง
(ลิตร)
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

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
๑.๕๐
๓.๐๐
๔.๕๐
๖.๐๐
๙.๐๐
๑๕.๐๐
๒๕.๐๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) ระยะปลอดภัยระหวางผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับอาคาร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ตารางที่ ๔
อาคารตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงอาคารโรงสูบน้ํามันเชื้อเพลิง อาคารสถานีไฟฟายอย อาคาร
อุปกรณเครื่องวัด หรืออาคารอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตารางที่ ๔ ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับอาคาร
ชนิดของน้ํามันเชือ้ เพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟ
ไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส

ปริมาณน้าํ มันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ไมเกิน ๑๑๐,๐๐๐
เกิน ๑๑๐,๐๐๐ - ๑๙๐,๐๐๐
เกิน ๑๙๐,๐๐๐ - ๓๘๐,๐๐๐
เกิน ๓๘๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
๑.๕๐
๓.๐๐
๔.๕๐
๗.๕๐

(๓) ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับสิ่งอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ ระยะปลอดภัยระหวางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับสิ่งอื่น ๆ
ชนิดของน้ํามันเชือ้ เพลิง
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
นอยที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย
ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส
ชนิดไวไฟมาก หรือชนิดไวไฟปานกลาง

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอย
ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
ระยะหางระหวางผนังถังแตละถังตองเทากับ ๑ สวน ๖
เทาของผลบวกของเสนผาศูนยกลางของถังที่ติดกันและ
ตองไมนอ ยกวา ๑.๐๐
ระยะหางระหวางผนังถังกับขอบดานในของเขื่อนหรือ
กําแพงหรือบอเก็บกักน้ํามันเชือ้ เพลิงตองไมนอ ยกวา ๑.๕๐
ระยะหางระหวางผนังถังกับขอบแทนจายน้ํามันเชือ้ เพลิง
ตองเทากับ ๑ เทาของเสนผาศูนยกลางของถังใบใหญ
และตองไมนอยกวา ๖.๐๐
ระยะหางระหวางขอบสันเขื่อนดานนอกกับเขตสถานที่
เก็บรักษาน้าํ มันเชื้อเพลิงตองไมนอ ยกวา ๓.๐๐

ขอ ๓๑ การตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยที่มีจุด
วาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียสที่ตั้งถังไวในกลุมเดียวกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ ๓๐ ใหมีระยะ
ปลอดภัยระหวางถังตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๓๒ การตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้น ดิน ที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส ตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖ ระยะปลอดภัยของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส
ชนิดของน้ํามัน
เชือ้ เพลิง
ชนิดไวไฟนอยที่มี
จุดวาบไฟเกิน ๙๓
องศาเซลเซียส

ปริมาณน้าํ มันเชื้อเพลิง
(ลิตร)
เกิน ๒๒๗ - ๗,๕๐๐
เกิน ๗,๕๐๐ - ๑๑๓,๐๐๐
เกิน ๑๑๓,๐๐๐ - ๑๘๙,๐๐๐
เกิน ๑๘๙,๐๐๐ - ๓๗๘,๐๐๐
เกิน ๓๗๘,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐

ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)
ระยะหาง
ระยะหางจาก ระยะหางจาก
ระหวางถัง
แนวเขตที่ดิน
ขอบผนัง
อาคาร
๑.๕๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๑.๕๐
๓.๐๐
๑.๐๐
๓.๐๐
๑.๐๐
๓.๐๐
๔.๕๐
๑.๐๐
๓.๐๐
๔.๕๐
๑.๐๐
๔.๕๐

ขอ ๓๓ บริเวณถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานที่
เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนาย ตองทํารั้วลอมรอบมีขนาดความสูงไมนอยกวา
๓.๐๐ เมตร และรั้วดังกลาวตองมีประตูทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและไมติดไฟ
ขอ ๓๔ ถัง หรื อ กลุ ม ถั ง เก็ บ น้ํ า มั น เชื้อ เพลิ ง ต อ งมี เ ขื่ อ น กํ า แพง หรื อ บ อ เก็ บ กั ก น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักที่มากระทําไดลอมรอบ และมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ถัง หรื อกลุม ถัง เก็ บน้ํ ามั น เชื้อ เพลิง ที่มี จุด วาบไฟไมเ กิน ๙๓ องศาเซลเซีย ส เขื่อ น
กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีขนาดพอที่จะเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดเทากับปริมาณความจุ
ของถังใบที่ใหญที่สุด
(๒) ถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส เขื่อน กําแพง
หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีความสูงหรือความลึกไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร แลวแตกรณี
ขอ ๓๕ หามติดตั้งเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใ ชสําหรับรับหรือจายน้ํามัน เชื้อเพลิง หรือ
ติดตั้งจุดรับหรือจุดจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวภายในเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๓๖ อาคารเก็ บ ภาชนะบรรจุ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ต อ งมี ลั ก ษณะและระยะปลอดภั ย
ดังตอไปนี้

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑) มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดและน้ําหนักอื่น ๆ ที่อาจจะ
กระทําตออาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยปลอดภัย
(๒) กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ
(๓) ผนังอาคารและประตูเขาออกที่มีอุปกรณใหประตูปดเองไดตองทนไฟไดตามที่กําหนดไว
ในตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ความทนไฟของอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดของน้ํามันเชือ้ เพลิง

ผนังอาคารตองทนไฟได (ชั่วโมง)

ประตูเขาออกที่มีอุปกรณใหประตู
ปดเองตองทนไฟได (ชั่วโมง)

ไมนอยกวา ๒
ไมนอยกวา ๒

ไมนอยกวา ๑.๕
ไมนอยกวา ๓

ชนิดไวไฟนอย
ชนิดไวไฟปานกลาง

(๔) มีระยะปลอดภัย ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่ไ มมีผ นังต องห างจากเขตสถานที่เก็บ รักษาน้ํา มัน เชื้อเพลิง อาคารเก็ บ
ภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง หรืออาคารอื่น ๆ ไมนอยกวา ๑๕.๐๐ เมตร
(ข) อาคารที่มีผนังตองหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง อาคารเก็บภาชนะ
บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง หรืออาคารอื่น ๆ ไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร
ขอ ๓๗ หามจัดเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากไวใน
อาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๓๘ การเก็บขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยเพื่อการจําหนาย
ไวในอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) หามเก็บไวสูงกวาชั้นที่สองของอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) บริเวณที่ตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี
ขอบกั้นสูงไมนอยกวา ๐.๑๐ เมตร เพื่อปองกันมิใหน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหลและตองจัดใหมีการระบายน้ําออก
อยางเพียงพอ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) การตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีระยะ
ปลอดภัยในแตละกลุมตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ ระยะปลอดภัยในการตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละกลุม
ปริมาณ
ชนิดของ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ระยะหาง
ระหวางกลุม

น้ํามันเชื้อเพลิง
แตละกลุม

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร)
ระยะหาง
ระยะหางระหวางกลุมกับ
จากคาน
ผนังของอาคารเก็บ
หรือเพดาน
น้ํามันเชื้อเพลิง

ความสูงของ
การตั้งภาชนะ
บรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง

(ลิตร)
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) การตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปอ งน้ํามันเชื้อ เพลิง หรือ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงหลาย
กลุมรวมกันตองมีระยะปลอดภัยตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ ระยะปลอดภัยในการตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังน้ํามัน
เชื้อเพลิงหลายกลุมรวมกัน
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร)
ชนิดของ

ปริมาณน้ํามัน

ระยะหางจากเขต

ระยะหางระหวาง

ระยะหางระหวาง

น้ํามันเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงรวม

สถานที่เก็บรักษา

อาคารเก็บน้ํามัน

การรวมกลุม

(ลิตร)

น้ํามันเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง หรือ
อาคารอื่น ๆ

ชนิดไวไฟนอย
ชนิดไวไฟปานกลาง

ไมเกิน

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

๒๐๐,๐๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

ไมเกิน

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

๑๐๐,๐๐๐

๗.๕๐

๗.๕๐

๗.๕๐

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๕) การตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กตองมีระยะปลอดภัยในแตละกลุมตามที่กําหนดไว
ในตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๐ ระยะปลอดภัยในการตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กแตละกลุม
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร)
ระยะหางจาก
ระยะหางระหวาง
คานหรือเพดาน
กลุมกับผนังของ
อาคารเก็บภาชนะ
บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิดของ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิง
แตละกลุม
(ลิตร)

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

ระยะหาง
ระหวางกลุม

ความสูงของการ
ตั้งภาชนะบรรจุ
น้ํามันเชื้อเพลิง

(๖) การตั้ง ถังเก็บ น้ํามั น เชื้อเพลิ งขนาดเล็ก หลายกลุม รวมกัน ตองมีร ะยะปลอดภั ยตามที่
กําหนดไวในตารางที่ ๑๑
ตารางที่ ๑๑ ระยะปลอดภัยในการตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กหลายกลุมรวมกัน
ชนิดของ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิดไวไฟนอย
ชนิดไวไฟ
ปานกลาง

ปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงรวม
(ลิตร)
ไมเกิน
๓๘๐,๐๐๐
ไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร)
ระยะหางระหวาง
ระยะหางระหวาง
ระยะหางจากเขต
การรวมกลุม
อาคารเก็บน้ํามัน
สถานที่เก็บรักษา
เชื้อเพลิง หรือ
น้ํามันเชื้อเพลิง
อาคารอื่น ๆ
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
๓.๐๐
๓.๐๐
๓.๐๐
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
๗.๕๐
๗.๕๐
๗.๕๐

ขอ ๓๙ การจัดเก็บขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถัง
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยไว
นอกอาคารเก็บภาชนะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณที่ตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีขอบกั้นสูงไมนอยกวา ๐.๑๐ เมตร เพื่อปองกันมิใหน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล
และตองจัดใหมีการระบายน้ําออกอยางเพียงพอ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) การตั้งขวดน้ํามันเชื้อเพลิง กระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงตองมีระยะปลอดภัยในแตละกลุม ตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ ระยะปลอดภัยในการตั้งกระปองน้ํามันเชื้อเพลิง ถังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดของ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง

ภาชนะบรรจุ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง

ปริมาณ
ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ
น้ํามัน
ระยะหางจากเขต
ระยะหาง
ความยาว
เชื้อเพลิง
สถานที่เก็บรักษา ระหวางกลุม
กลุม
แตละกลุม น้ํามันเชื้อเพลิง อาคาร
(ลิตร)
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือ
อาคารอื่น ๆ
ไมเกิน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมเกิน
๑.๕๐
๖๐.๐๐
๘๓,๐๐๐
๓.๐๐

(เมตร)
ระยะหาง
จากคาน
หรือ
เพดาน

ไมนอยกวา
๐.๙๐

ไมเกิน
๕.๐๐

ไมเกิน
๑๗๐,๐๐๐

ไมนอยกวา
๓.๐๐

ไมนอยกวา
๑.๕๐

ไมเกิน
๖๐.๐๐

ไมนอยกวา
๐.๙๐

ไมเกิน
๔.๐๐

ขวดน้ํามัน
เชื้อเพลิง
กระปองน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือ
ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง

ไมเกิน
๓๓,๐๐๐

ไมนอยกวา
๗.๕๐

ไมนอยกวา
๑.๕๐

ไมเกิน
๖๐.๐๐

ไมนอยกวา
๐.๙๐

ไมเกิน
๔.๐๐

ไมเกิน
๖๖,๐๐๐

ไมนอยกวา
๗.๕๐

ไมนอยกวา
๑.๕๐

ไมเกิน
๖๐.๐๐

ไมนอยกวา
๐.๙๐

ไมเกิน
๓.๐๐

ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง

ไมเกิน
๔,๐๐๐
ไมเกิน
๑๕,๐๐๐

ไมนอยกวา
๒๐.๐๐
ไมนอยกวา
๒๐.๐๐

ไมนอยกวา
๑.๕๐
ไมนอยกวา
๑.๕๐

ไมเกิน
๖๐.๐๐
ไมเกิน
๖๐.๐๐

ไมนอยกวา
๐.๙๐
ไมนอยกวา
๐.๙๐

ไมเกิน
๓.๐๐
ไมเกิน
๔.๐๐

ชนิดไวไฟนอย ขวดน้ํามัน
เชื้อเพลิง
กระปองน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือ
ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟ
ปานกลาง

ชนิดไวไฟมาก

ความสูงของ
การตั้ง
ภาชนะบรรจุ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง

ขอ ๔๐ การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงหลายชนิดไวในกลุมเดียวกัน ปริมาณการจัดเก็บและระยะ
ปลอดภัย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่ไวไฟสูงกวา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๓
ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง
ขอ ๔๑ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตองมีแ ผนผังโดยสังเขปแสดง
ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูรอบเขตสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในระยะ ดังตอไปนี้
(๑) ระยะไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ เมตร สําหรับสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแทนจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) ระยะไมนอยกวา ๕๐.๐๐ เมตร สําหรับสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมมีแทนจาย
น้ํามันเชื้อเพลิง
ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได
ใหจัดทําแผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงได
ขอ ๔๒ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตองมีแผนผังบริเวณแสดงแนวเขต
ที่ดิน แนวเขตรั้วของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง แหลงน้ําดับเพลิง ตําแหนงระบบบําบัดหรือ
แยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง เขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง ทอหรือรางระบายน้ําหลัก
และสิ่งกอสรางอื่น ๆ รวมถึงทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ
การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองแสดงระยะปลอดภัยตาง ๆ ตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔๓ แผนผังของสิ่งกอสรางตาง ๆ ในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงใหแสดงแตละ
แผนผัง ดังตอไปนี้
(๑) แผนผังระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
(๒) แผนผั ง บริ เ วณระบบท อ ดับ เพลิ งและอุ ปกรณ แสดงตํ าแหนง เครื่ องสู บน้ํ าดั บ เพลิ ง
แหลงน้ําดับเพลิง ที่เก็บสารเคมีสําหรับดับเพลิง เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดับเพลิง
ขอ ๔๔ ภาชนะบรรจุ น้ํา มั น เชื้อ เพลิง ที่ มี ลั กษณะเปน ถั ง เก็บ น้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ขนาดใหญ
ใหจัดทําตารางเพื่อแสดงขนาด ความสูง ปริมาณความจุของถัง ชนิดของหลังคาถัง ชนิดของน้ํามัน
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑที่เก็บไวในถัง และอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูกับถัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๔๕ แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตองแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไว
ในขอ ๑๙
ขอ ๔๖ แบบระบบท อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และอุ ป กรณ ต อ งแสดงรายละเอี ย ดอย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(๑) จุดรับ จุดจาย ขนาดทอ ลิ้นปดเปด และอุปกรณหลัก
(๒) เครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง
(๓) ฐานรองรับระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
ขอ ๔๗ แบบระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ขนาดทอ ลิ้นปดเปด และอุปกรณหลัก
(๒) เครื่องสูบน้ําพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง
(๓) ฐานรองรับระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ
ขอ ๔๘ แบบกอ สร างอาคารแทน จ า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ต อ งแสดงรายละเอี ยดอย างน อ ย
ดังตอไปนี้
(๑) แปลนพื้น แปลนฐานราก แปลนหลังคา และแปลนโครงสราง
(๒) รูปดานอยางนอยสองดาน
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว
(๔) รายละเอียดของโครงสราง
(๕) รายละเอี ย ดของระบบท อ น้ํา มั น เชื้ อ เพลิง และอุป กรณที่ ติ ด ตั้ งอยู กั บแท น จ ายน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง
ขอ ๔๙ แบบก อ สร า งระบบบํ า บั ด หรื อ แยกน้ํ า ปนเป อ นน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ต อ งแสดง
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว
(๓) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ ของระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๕๐ แบบกอสรางเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง ตองแสดงรายละเอียด
อยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว
(๓) รายละเอียดการกอสราง
ขอ ๕๑ แบบกอสรางรั้วและประตู ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) แปลนฐานราก รูปดาน และรูปตัด
(๒) รายละเอียดสวนตาง ๆ ของรั้วและประตู
ขอ ๕๒ ในกรณีที่มีสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหแสดง
แบบรายละเอียดสิ่งกอสรางนั้นดวย
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 การกอสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะ
ที่ส าม ให มี ร ะยะความคลาดเคลื่ อ นไปจากแผนผั ง บริ เ วณที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตได ไ ม เ กิ น ร อ ยละยี่ สิ บ
ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ และสัดสวนของสิ่งกอสรางตาง ๆ
เมื่อกอสรางแลวเสร็จใหมีระยะความคลาดเคลื่อนจากแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละหา
ขอ ๕๕ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคง
แข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง แทนจายน้ํามัน
เชื้อเพลิง เขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบอุปกรณนิรภัย ระบบไฟฟา หรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ
ภายในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
สวนที่ ๔
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ ๕๖ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก (yield stress) ไมนอยกวา ๑.๕ เทาของความเคน
ที่เกิดขึ้น (allowable stress) เนื่องจากความดันใชงานสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง หรือทําดวยวัสดุอื่น
ที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) เหล็กและเหล็กโครงสรางที่นํามาใชสรางถังตองไดรับการรับรองวาไดมาตรฐานสากล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) แผนเหล็กผนังถังตองมีคาความเคน ที่เกิดขึ้น (allowable stress) ไมนอยกวา 145
N/mm ความเคน คราก (yield stress) ไมนอยกวา 206 N/mm2 และมีคาความยืด (elongation)
ไมนอยกวารอยละยี่สิบสอง
(๔) คาความถวงจําเพาะของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการออกแบบ ตองไมนอยกวาหนึ่ง แตถา
คาความถวงจําเพาะมากกวาหนึ่งจะตองใชคาความถวงจําเพาะที่แทจริงในการคํานวณออกแบบ
(๕) ตองติดตั้งอุปกรณวัดความดันหรือสุญญากาศในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย
(๖) ตองติดตั้งอุปกรณเตือนภัยในระยะหางไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร จากระดับสูงสุดของ
ผนังถัง
ขอ ๕๗ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ฐานรองรับถังตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของตัวถังและน้ําหนัก
บรรทุกในอัตราสูงสุดรวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ ที่กระทําตอตัวถังนั้นไดโดยปลอดภัย
(๒) ถังที่มีปริมาณความจุตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ตองแสดงผลสํารวจคุณสมบัติของดิน
ในบริเวณที่กอสรางถังไมนอยกวาหนึ่งจุดเพื่อประกอบการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก
รองรับถัง
(๓) ตองแสดงขอมูลทางวิศวกรรมใหสามารถตรวจสอบไดวาจะไมเกิดความเสียหายตอถัง
ในกรณีที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงเขาหรือออกจากถัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถัง
(๔) ทอระบายอากาศของถังตองออกแบบใหมีความดันไมเกิน ๗.๕ มิลลิบาร และความดัน
สุญญากาศไมเกิน ๒.๕ มิลลิบาร
ขอ ๕๘ ถั ง เก็ บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เหนื อ พื้ น ดิ น ขนาดใหญ ต อ งระบุ ป ระเภทหรื อ ชนิ ด ของ
ผลิตภัณฑของน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณความจุของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับอนุญาต มีขนาดที่เห็นได
ชัดเจนและอานไดงายในระยะ ๒๕.๐๐ เมตร ไวดานขางของผนังถังดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน
ขอ ๕๙ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้งตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผนังถังตองทําดวยเหล็กที่มีความหนาตามคาที่ไดจากการคํานวณออกแบบใหรับน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุดบวกดวยคาการกัดกรอน และตองไมนอยกวาความหนาต่ําสุดตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๓
ตารางที่ ๑๓ ความหนาต่ําสุดของเหล็กผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้ง
2

ขนาดเสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร)
นอยกวา ๑๕.๐๐
๑๕.๐๐ - ๓๖.๐๐

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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๒) การเชื่อมแผนเหล็กผนังถังตองเชื่อมใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย การเชื่อมตอ
ทอตาง ๆ เขากับผนังถัง หากเปนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน ๒ นิ้ว ผนังของถังจะตองมีการ
เสริมความแข็งแรงที่หนาตัดของเหล็กเสริมแรงนั้น ซึ่งจะตองมีความหนาไมนอยกวาความหนาของผนังถัง
และตองมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒ เทาของพื้นที่ชองทอ
(๓) แผน เหล็ก พื้น ถังตองมีความหนาไมนอยกวา ๖.๐๐ มิล ลิเมตร สําหรับถั งที่มีขนาด
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
ทางเขาออกตองวางในตําแหนงตรงกัน ขาม ขนาดของชองทางเขาออกตองมีขนาดเสนผาศูน ยกลาง
ไมนอยกวา ๐.๔๐ เมตร
ขอ ๖๐ การประกอบและการติดตั้งถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้ง
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) การเชื่อมแผนเหล็กพื้นถัง
(ก) การเชื่อมผนังถังชั้นลางที่ติดกับแผนวงแหวนรองและแผนเหล็กพื้นถัง จะตองเชื่อม
เต็มแบบตอเนื่องทั้งในและนอกของผนังถัง
(ข) การเชื่อมแผนเหล็กพื้นถังตองเกยกันอยางนอย ๕ เทาของความหนาของแผนเหล็ก
พื้นถัง โดยการเกยกันของแผนเหล็กพื้นถังกับแผนวงแหวนรองตองเกยกันอยางนอย ๖๕.๐๐ มิลลิเมตร
(๒) แนวเชื่อมในแนวตั้งของแผนเหล็กผนังถัง จะตองหางกันอยางนอย ๐.๓๐ เมตร หรือ
๑ ใน ๓ ของความยาวแผนเหล็ก และแนวเชื่อมจะตองไมอยูในแนวเดียวกันภายในสามแผนที่ตั้งซอนกัน
(๓) ผิวภายนอกของถังตองทารองพื้นกันสนิม แลวทาทับดวยสีทาภายนอก
(๔) การตอแผนเหล็กหลังคาใหวางแผนเหล็กที่ตําแหนงสูงกวาอยูบนแผนเหล็กที่ตําแหนงต่ํากวา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๖๑ การติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยของถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน ขนาดใหญตาม
แนวตั้งตองออกแบบโดยคํานึงถึงการระบายความดันของถังในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การรับน้ํามันเชื้อเพลิงเขาสูถัง
(๒) การจายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากถัง
(๓) การที่อุณหภูมิภายนอกถังลดต่ําลง
(๔) การขยายตัวของถังที่เกิดจากอุณหภูมิภายนอกถังสูงขึ้น
ขอ ๖๒ ในการก อ สร า งถั ง เก็ บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เหนื อ พื้ น ดิ น ขนาดใหญ ต ามแนวตั้ ง
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ถังที่มีปริม าณความจุเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรขึ้น ไป ผูประกอบกิจการควบคุ ม ตอ งแจ ง
แผนการกอสรางฐานรากรองรับถังตอกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบกอนการกอสราง
(๒) แนวเชื่อมของพื้นถังตองไดรับการตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึม โดยใชกลองสุญญากาศ
(vacuum box) ที่มีแรงดูดไมนอยกวา ๑๗.๒๓ กิโลปาสกาล (๒.๕๐ ปอนดตอตารางนิ้ว) หรือวิธีการ
อื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) แนวเชื่ อ มของผนั ง ถั ง ต อ งได รั บ การตรวจสอบด ว ยการฉายรั ง สี ห รื อ วิ ธี ก ารอื่ น ที่ มี
มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) การตรวจสอบดวยการฉายรังสีใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(ก) แนวเชื่อมตั้ง
๑) แผน เหล็ก ที่มีค วามหนาไมเ กิน ๑๐.๐๐ มิล ลิเมตร ให ตรวจสอบดว ยการ
ฉายรังสีหนึ่งจุด ตอระยะความยาวไมเกิน ๓.๐๐ เมตร ของแนวเชื่อมแรก หลังจากนั้นใหตรวจสอบอีก
หนึ่งจุด ตอทุกระยะความยาวไมเกิน ๓๐.๐๐ เมตร
๒) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๕.๐๐ มิลลิเมตร
ใหตรวจสอบดวยการฉายรังสีตาม (๑) โดยใหเพิ่มการตรวจสอบที่แนวเชื่อมตามแนวนอนติดกับแนวตั้งดวย
สําหรับแนวเชื่ อมตามแนวตั้งของเหล็กชั้นล างสุดแตละแนวเชื่อมตองมีการตรวจสอบอยางนอยสองจุ ด
และตองเปนจุดที่อยูใกลพื้นถังมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดอยางนอยหนึ่งจุด
๓) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน ๒๕.๐๐ มิลลิเมตร ใหตรวจสอบแนวเชื่อมตลอด
ทั้งแนวดวยการฉายรังสี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(ข) แนวเชื่ อ มนอนทุ ก ระยะความยาว ๓.๐๐ เมตร ของแนวแรกต อ งได รั บ การ
ตรวจสอบหนึ่งจุด หลังจากนั้นใหตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งจุด ทุกระยะความยาว ๖๐.๐๐ เมตร
(ค) การฉายรังสีแตละจุด จะตองครอบคลุมความยาวของแนวเชื่อมอยางนอย ๑๕๐.๐๐
มิลลิเมตร และมีขนาดความกวางของฟลมที่ใชไมนอยกวา ๔๕.๐๐ มิลลิเมตร
(ง) แนวเชื่อมแบบ fillet weld ระหวางพื้น ถังกับผนังถังตองไดรับการตรวจสอบ
ดวยวิธีการ liquid dye penetrant test หรือ magnetic particle test
(จ) พิกัดขนาดของถังตองอยูในคามาตรฐาน ดังตอไปนี้
๑) คาความดิ่ง (plumbness) ตองไมเกิน ๑ ใน ๒๐๐ ของความสูงของถั ง
โดยวัดที่ขอบบนสุดของถังเทียบกับขอบลางสุด
๒) คาความกลม (roundness) รัศ มีของถังเมื่อวัดที่ระดับ ๓๐.๐๐ เซนติเมตร
เหนือแนวเชื่อมพื้นถังตองมีความคลาดเคลื่อนไมเกินคาตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๔
ตารางที่ ๑๔ คาความกลม (roundness)
เสนผาศูนยกลางถัง
คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
(เมตร)
(มิลลิเมตร)
นอยกวา ๑๒.๐๐
๑๓.๐๐
๑๒.๐๐ - ๔๕.๐๐
๑๙.๐๐
๓) คาโกงตัวหรือ ยุบตัวของผนัง ถังตามแนวเชื่ อมตั้ง (peaking) ตองไมเกิ น
๑๓.๐๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบกับแบบความโคงของผนังถังที่ยาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร
๔) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมนอน (banding) ตองไมเกิน
๑๓.๐๐ มิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบกับแบบความตรงของผนังถังที่ยาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร
ขอ ๖๓ ในระหวางการกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้งให
ทําการตรวจสอบถังตามที่กําหนดไวในขอ ๖๒ โดยตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนดําเนินการ
และผลการตรวจสอบถังตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๖๔ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตั้งเมื่อกอสรางเสร็จแลวตอง
ทําการทดสอบ ดังตอไปนี้
(๑) ถังจะตองไดรับการทดสอบแรงดันดวยน้ําที่ระดับความสูง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(ก) ที่ระดับสูงสุดของถัง
(ข) สํา หรับ ถั งที่ มี ห ลัง คาติ ด ตาย ให บ รรจุ น้ํา ที่ ระดั บ ความสู ง ๕๐.๐๐ มิ ล ลิเ มตร
เหนือรอยเชื่อมตอระหวางผนังถังกับหลังคาถัง
(ค) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตาม (ก) และ (ข) ได เนื่องจากถังมีการติดตั้งชอง
ระบายน้ํา มัน เชื้อ เพลิง ลน ถัง (overflow) หรือ มีขอ จํา กัด จากการทํา งานของหลัง คาลอยภายใน
ใหทดสอบที่ระดับสูงสุดเทาที่จะสามารถทดสอบได
(๒) ระหวางที่กําลังทดสอบแรงดันดวยน้ําตาม (๑) ตองทําการตรวจวัดการทรุดตัวของถัง
เมื่อบรรจุน้ําไดรอยละหาสิบ รอยละเจ็ดสิบหา และรอยละรอย ของระดับที่จะทดสอบตาม (๑) โดย
ตองรักษาระดับน้ําใหคงที่ไวอยางนอยยี่สิบสี่ชั่วโมง การวัดการทรุดตัวของถังตองวัดกอนและหลังที่มี
การบรรจุน้ําในแตละชวง การวัดตองทําการวัดโดยรอบถัง โดยจุดที่วัดแตละจุดตองหางเทากัน และให
มีระยะไมเกิน ๑๐.๐๐ เมตร
(๓) ตรวจสอบรอยรั่วของแนวเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมความแข็งแรงกับผนังถัง โดยใช
แรงดัน อากาศอัดดวยแรงดัน ไมนอยกวา ๖๘.๙ กิโลปาสกาล (๑๐ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตไมเกิน
๑๐๓.๔ กิโลปาสกาล (๑๕ ปอนดตอตารางนิ้ว)
ขอ ๖๕ การทดสอบถังตามขอ ๖๔ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการดําเนินการ
และผลการทดสอบตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ ๖๖ ถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน ขนาดใหญตามแนวตั้งที่ใ ชงานแลวทุกหนึ่งป
ตองตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้ ใหอยูใ นสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย
ในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาต
(๑) ตรวจพินิจการรั่วซึม หรือการสึกกรอนของผนัง หลังคาถัง และสภาพรอยเชื่อมภายนอก
(๒) อุปกรณนิรภัยระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงแบบแรงดันสุญญากาศ
(๓) อุปกรณเครื่องมือวัดระดับน้ํามัน อุณหภูมิ รวมทั้งอุปกรณสัญญาณเตือนภัย
(๔) ระบบระบายน้ํา จากพื้น ถังสู รองระบายน้ํารอบฐานถังไปยั งระบบบํ าบั ดหรื อ แยกน้ํ า
ปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) ระบบระบายน้ําฝนบนหลังคาถังชนิดแบบลอยตัว
(๖) บันไดถาวร บันไดบนหลังคาแบบลอยตัว จุดหมุนลอเลื่อนของบันไดบนหลังคาแบบ
ลอยตัว และระบบสายดินระหวางหลังคาแบบลอยตัวกับผนังถัง
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(๗) การทรุดตัวของฐานถัง สภาพฐานถัง และความเอียงของถัง
(๘) ชองวัดระดับผลิตภัณฑ
(๙) แผนหุมฉนวนถัง
(๑๐) ลูกลอย ทุนลอย และวัสดุกันรั่วของถังชนิดหลังคาลอยชนิดเปด
(๑๑) ระบบสายดินรอบฐานถัง
(๑๒) สภาพของสีที่ทาภายนอก
(๑๓) สภาพและความแข็งแรงของราวกันตกบนหลังคาถัง
(๑๔) คราบน้ํามันเชื้อเพลิงที่รั่วซึมจากผนังชั้นลางสวนที่ติดกับพื้นถังที่วางบนฐานถัง
(๑๕) การรั่วซึมของทอรับ ทอจาย และอุปกรณในสวนที่ติดกับถัง
ขอ ๖๗ ถัง เก็ บน้ํ า มัน เชื้ อเพลิง เหนือ พื้ น ดิ น ขนาดใหญต ามแนวตั้ง เมื่อ ใช งานครบสิ บ ป
ตองตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้ ใหอยูใ นสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย
ในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาตและบันทึกผลการตรวจสอบไว
(๑) ภายนอกถัง เก็ บ น้ํา มัน เชื้ อเพลิง ให ดํา เนิ น การตามขอ ๖๖ และตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม
ดังตอไปนี้
(ก) บัน ไดและชานพั ก บั น ได ใหต รวจสอบสภาพโครงเหล็ ก และแนวเชื่ อ มของ
ขั้นบันไดและราวบันได ระยะหาง สภาพ และการเชื่อมตอระหวางพื้นกับขั้นบันไดขั้นแรกและชองวัด
ระดับผลิตภัณฑและฝาปด
(ข) หลังคาถังชนิดหลังคาติดตาย ใหตรวจหารอยพรุนที่เกิดจากสนิม รอยแตกราว และ
การสึกกรอนที่ตะเข็บรอยเชื่อม แนวเชื่อมรอบขอบถัง และราวกันตกรอบถัง
(ค) หลังคาถังชนิดลอยตัว ใหตรวจสภาพวัสดุกันรั่วของหลังคาถัง ระยะหางของวัสดุ
กันรั่วกับผนังถัง การเบียดตัวของวัสดุกันรั่วกับผนังถัง ตรวจการรั่วซึมของทุนหลังคาลอย และระบบ
กลไกของบันไดลงถัง รวมถึงสายดินรอบถัง
(ง) ตรวจสอบสภาพสีเคลือบผนังถังโดยรอบ รอยแตกของสี การสึกกรอน รอยบุบ
ของสภาพแนวเชื่อม และการรั่วซึมของผนังถัง
(จ) ตรวจสอบการทรุดตัวโดยรอบของถัง และตรวจหาการรั่วซึม หรือการแทรกซึม
ของน้ําบริเวณจุดเชื่อมตอผนังถังกับพื้นถัง
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(ฉ) บริเวณเหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถัง ใหตรวจสอบการสึกกรอน การรั่วซึม
และการแตกราวของตะเข็บแนวเชื่อม
(ช) ตรวจสอบการบิดงอหรือรอยราวของอุปกรณที่ติดกับถัง เชน ทอน้ํามันเชื้อเพลิง
ทอรับจายน้ํามันเชื้อเพลิง ชองสําหรับทางเขาออก และการทํางานของวาลวตาง ๆ
(ซ) ผนังถังที่มีฉนวนหอหุม ใหลอกฉนวนหอหุมถังในบริเวณที่อาจมีความชื้นสะสมอยู
ไดแก ขายึดเหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถังดานบนสุด เหล็กเสริมความแข็งแรงของผนังถัง และ
เหล็กรัดฉนวน หากสงสัยวามีน้ํารั่วซึมเขาไปในฉนวนหอหุมถัง 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
จากการเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมกับผนังถัง 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
ยี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อมีการกระทําตอถัง ดังตอไปนี้
๑) การเจาะผนั ง ถั ง ส ว นที่ ต่ํ า กว า ระดั บ บรรจุ ใ ห มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางเกิ น
๑๒ นิ้ว หรือการเจาะชองพื้นถังขนาดใด ๆ หางผนังถังไมเกิน ๐.๓๐ เมตร
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๒) การตัดออก เปลี่ยน หรือเพิ่มผนังถังสวนที่อยูต่ํากวาระดับบรรจุออกแบบของถัง
หรือพื้นถังสวนที่รองผนังถังที่ดานใดดานหนึ่งยาวกวา ๐.๓๐ เมตร
๓) แนวเชื่อมแนวดิ่งของผนังถัง หรือแนวเชื่อมในแนวรัศมีที่เชื่อมระหวางเหล็ก
แผนรองผนังถังที่ยาวกวา ๐.๓๐ เมตรขึ้นไป หรือมีการเชื่อมซอมลึกมากกวา ๑ ใน ๒ ของความหนา
ของแนวเชื่อม
๔) การเปลี่ยนพื้นถังใหม เวนแตวาการเปลี่ยนพื้นถังนั้นไมกระทบตอฐานรากของถัง
ไมเปลี่ยนแปลงสภาพพื้น ถัง สวนรองผนังถัง หรือไม กระทบต อพื้น ถังบริเวณวิก ฤต ภายในระยะ
๓ นิ้ว จากขอบถัง สําหรับถังที่ไมมีสวนรองผนังถัง
๕) การรื้อ หรือเชื่อ มใหมของรอยเชื่อ มระหวา งผนังถั งกับพื้น ถัง หรือพื้น ถั ง
สวนรองผนังถัง
๖) การหนุนยกถังขึ้น
(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) การรั่วซึม ภายในทุน ลอย และการรั่วซึม ของแผน หลังคาที่สัม ผัสกับน้ํามั น
เชื้อเพลิง
๒) ระบบระบายน้ําบนหลังคา และอุปกรณพักน้ําจากหลังคาสูทอระบายน้ําจาก
หลังคาชนิดทอออนหรือทอแข็ง
๓) ทอวัดระดับผลิตภัณฑและฝาปด
๔) ความกลมของถังและชองวางระหวางวัสดุกันรั่วกับผนังถัง
๕) ทอดูดแบบลอยตัว
๖) ขดความรอน และเครื่องทําความรอนที่ทอดูด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) การตรวจสอบความหนาของแผนเหล็กผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(ก) วัดความหนาของแผนเหล็กอยางนอยแผนละหนึ่งจุด ดวยวิธีการอุลตราโซนิกสแกน
(ultrasonic scanner) หรือการวัดโดยใชเครื่องวัดความหนาแบบอุลตราโซนิก (ultrasonic thickness gauge)
หรือวิธีการอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ข) ใหผูตรวจสอบกําหนดพื้น ผิวและจํานวนจุดที่จะทดสอบโดยพิจารณาจากประวัติ
ของถังในบริเวณ ดังตอไปนี้
๑) บริเวณที่เคยมีประวัติการสึกกรอนมากตองตรวจสอบซ้ํา
๒) บริเวณผนังถังชวง ๓๐.๐๐ เซนติเมตร จากกนถังและจากขอบบนของถัง
๓) บริเวณรอบฐานถังที่มีน้ําขังตองตรวจสอบความหนาของสวนรองผนังถังอยาง
ละเอียด
(๔) พิกัดขนาดของถังตองอยูในคามาตรฐาน ดังตอไปนี้
(ก) คาความดิ่ง (plumbness) ไมเกิน ๑ ใน ๑๐๐ ของความสูงของถังโดยวัดที่ขอบ
บนสุดของถังเทียบกับขอบลางสุด
(ข) คาความกลม (roundness) รัศมีของถังเมื่อวัดที่ระดับ ๓๐.๐๐ เซนติเมตร เหนือแนวเชื่อม
พื้นถัง จะตองไมเกินคาตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๔
(ค) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนั งถั งตามแนวเชื่ อมตั้ ง (peaking) ต องไม เกิน ๑๓.๐๐
มิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบกับแบบความโคงของผนังถังที่ยาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร
(ง) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมนอน (banding) ตองไมเกิน ๒๕.๐๐
มิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบกับแบบความตรงของผนังถังที่ยาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร
ขอ ๖๘ ในกรณีที่พบการสึกกรอนของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้น ดิน ขนาดใหญตาม
แนวตั้ง ผูประกอบกิจการควบคุมตองดําเนินการแกไขโดยไมชักชา
ขอ ๖๙ ใหผูตรวจสอบสงผลการตรวจสอบตามขอ ๖๖ และขอ ๖๗ ใหผูประกอบกิจการ
ควบคุม ทราบและใหผู ประกอบกิจ การควบคุม ส งผลการตรวจสอบดั งกล าวใหก รมธุ รกิจ พลัง งาน
พิจารณาตอไป
ขอ ๗๐ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวนอนตองมีลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) ผนังถังตองมีความหนาตามคาที่ไดจากการคํานวณออกแบบใหรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
บวกดวยคาการสึกกรอน
(๒) แผนเหล็กผนังถังตองมีวิธีการเชื่อมใหมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยการเชื่อมตอทอ
ตาง ๆ เขากับผนังถัง หากเปนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน ๒ นิ้ว ผนังของถังจะตองมีการเสริม
ความแข็งแรงที่หนาตัดของเหล็กเสริมแรงนั้น ซึ่งจะตองมีความหนาไมนอยกวาความหนาของผนังถัง
และตองมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒ เทาของพื้นที่ชองทอ
(๓) สํ า หรั บ ถั ง ที่ มี ป ริ ม าณความจุ เ กิ น ๑๙,๐๐๐ ลิ ต ร ต อ งมี ช อ งทางเข า ออก ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร อยางนอยหนึ่งชอง
ขอ ๗๑ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็กที่มีความเคนคราก (yield stress) ไมนอยกวา ๑.๕ เทาของความเคน
ที่เกิดขึ้น (allowable stress) เนื่องจากการรับแรงและน้ําหนักบรรทุกตาง ๆ หรือทําดวยวัสดุอื่นที่มี
มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ตัวถังตองติดตั้งและยึดแนนกับฐานรากในลักษณะที่ไมอาจเคลื่อนที่หรือลอยตัวเนื่องจาก
แรงดันของน้ําใตดิน และหามมีสิ่งกอสรางใด ๆ อยูเหนือบริเวณดังกลาว
(๓) สวนบนของผนังถังตองอยูต่ํากวาระดับพื้นดินไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร
(๔) ตองมีระยะหางระหวางผนังถังแตละถังไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร
(๕) ตัวถั งต องตั้ง อยูใ นเขตสถานที่ เก็ บรั กษาน้ํ ามัน เชื้ อเพลิ งและผนัง ถัง ตองหา งจากเขต
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร
(๖) ตองติดตั้งทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงไวทุกถัง สําหรับถังที่แบงเปนหอง (compartments)
ต อ งติ ด ตั้ ง ท อ ระบายไอน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไว ทุ ก ห อ งแยกจากกั น โดยท อ ระบายไอน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง ดังตอไปนี้
(ก) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร
(ข) ปลายทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
และอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
(๗) ปลายทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากเขตสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก
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๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๗๒ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินและถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน ขนาดใหญ
ตามแนวนอนเมื่อใชงานครบสิบป ตองทําการทดสอบสภาพถังและอุปกรณดังตอไปนี้ ใหอยูในสภาพดี
และสามารถใชงานไดโดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกับที่ไดรับใบอนุญาต
(๑) ใหทําการทดสอบถั งและขอตอต าง ๆ โดยใชแ รงดัน น้ําหรือ แรงดั น อากาศ อัดดว ย
แรงดัน ไมนอยกวา ๒๐.๖ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตไมเกิน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล
(๕ ปอนดตอตารางนิ้ว) ในกรณีใชแรงดันน้ําใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ในกรณีใ ช
แรงดันอากาศหรือกาซเฉื่อยใหใชเวลาในการทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๕
ตารางที่ ๑๕ เวลาที่ใชในการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชแรงดันอากาศหรือกาซเฉื่อย
ความจุของถัง (ลิตร)
ไมเกิน ๑๕,๐๐๐
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐
ไมเกิน ๔๕,๐๐๐
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐

เวลาที่ใชในการทดสอบ (ชั่วโมง)
ไมนอยกวา ๒๔
ไมนอยกวา ๔๘
ไมนอยกวา ๗๒
ไมนอยกวา ๙๖

(๒) สําหรับถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงที่ผานการใชงานมาแลว หามทําการทดสอบดวยแรงดัน
อากาศ
(๓) ในกรณีที่พบการรั่วซึม ใหตรวจสอบหารอยรั่วซึมแลวทําการแกไข และทําการทดสอบ
ตาม (๑) ซ้ํา จนกระทั่งไมปรากฏการรั่วซึม
(๔) เมื่อทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินแลว ตองใชทรายสะอาดอัดแนนโดยรอบถัง
ใหมีความหนาไมนอยกวา ๐.๒๐ เมตร
(๕) โดยวิธีการอื่น ที่มีม าตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐ มนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ขอ ๗๓ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญชนิดหลังคาลอยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มี ก ารระบายน้ํ า ฝนจากแผ น หลั ง คาลอยให เ พี ย งพอที่ จ ะไม ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หาย
ตอหลังคาถัง
(๒) วัสดุกันรั่วที่ขอบถังจะตองไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) มี อุ ป กรณ ร ะบายไอน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ค วามดั น และสุ ญ ญากาศ
เกินความสามารถของการระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบน้ํามันเชื้อเพลิงเขาออก
(๔) ระบบการตอไฟฟาลงดิน (earthing) ตองมีการเชื่อมตอสายดินระหวางหลังคาลอยกับ
ตัวถังเพื่อถายเทประจุไฟฟาลงดิน
(๕) ตองเสริมความมั่นคงแข็งแรงโดยรอบของผนังถังระดับไมเกิน ๑.๐๐ เมตร จากสวนสูงสุด
ของผนังถัง
(๖) ขาหยั่ ง ของหลั ง คาลอยต อ งสามารถปรั บ ขึ้ น ลงได ใ นตํ า แหน ง ต่ํ า สุ ด ขณะสู บ น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงเขาออก และในตําแหนงสูงสุดระหวางการซอมบํารุง
(๗) แผนเหล็กหลังคาจะตองวางซอนกันโดยแผนบนจะอยูใตแ ผนลาง เพื่อหลีกเลี่ยงไมใ ห
ความชื้นสะสมอยูในแนวที่ซอนกันใตหลังคา
(๘) มีชองทางเขาออกของถังขนาดเสน ผาศูน ย กลางไมนอยกวา ๓๐ นิ้ว ในกรณีมีชอ ง
ทางเขาออกที่ผนังถัง ชองทางเขาออกตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒๔ นิ้ว
ขอ ๗๔ ในกรณีพื้นที่ใดอยูในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร การออกแบบสิ่งกอสรางถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญที่มีปริมาณความจุ
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย
ขอ ๗๕ ผูประกอบกิจการควบคุมตองยื่นรายละเอียดของอุปกรณ (specification) เกี่ยวกับ
ลิ้นปดเปด ระบบอุปกรณสําหรับดับเพลิง และอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ที่ติดตั้งไวกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนาดใหญ ใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตกอนการติดตั้ง
การตรวจสอบภายหลังการติดตั้งอุปกรณตามวรรคหนึ่งตองดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
และผูประกอบกิจการควบคุม ตองเก็บรายงานการตรวจสอบไวใ หกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียก
ตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป
ขอ ๗๖ การทดสอบและตรวจสอบถั ง เก็ บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และอุ ป กรณ ส ว นควบ
ตองดําเนินการโดยผูทดสอบและตรวจสอบตามที่กําหนดไวในขอ ๒๕
สวนที่ ๕
ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ
ขอ ๗๗ ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้งตามที่กําหนดไว
ในขอ ๒๓
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ขอ ๗๘ การติดตั้งและตรวจสอบลิ้นปดเปด กลอุปกรณนิรภัย ทอออน และเครื่องสูบน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ติดตั้งกับระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ ๗๕
ขอ ๗๙ แทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดตั้งระบบปองกัน
อัน ตรายจากไฟฟาสถิตย โดยต องมีหลั กสายดิน เชื่อ มโยงกัน เปน ระบบ และตองเชื่อมตอ สายดิ น
ระหว างถั งเก็ บน้ํา มัน เชื้อเพลิง กับรถขนสงน้ํ ามัน เชื้อ เพลิ งขณะที่มี การรับหรือจ ายน้ํ ามัน เชื้อ เพลิ ง
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบไฟฟาที่ออกตามมาตรา ๗
ขอ ๘๐ ระบบท อน้ํ ามั น เชื้อ เพลิง และอุป กรณ ก อนการใชงานต องทํา การทดสอบและ
ตรวจสอบกอนการใชงาน ดังตอไปนี้
(๑) วัสดุหรือชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองไดรับการ
ตรวจพินิจวาอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย
(๒) การทดสอบการรับแรงดัน
(ก) ระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตองไดรับการทดสอบโดยรับแรงดันที่ความดัน
อยางนอย ๑.๕ เทาของคาความดันออกแบบ (design pressure) และรักษาความดันไวอยางนอย
สามสิบนาที โดยไมมีการรั่วไหล
(ข) การทดสอบการรับแรงดัน ใหใชน้ําเปนตัวกลางในการทดสอบ (hydrostatic test)
ในกรณีไมสามารถใชน้ําได ใหใชกาซเฉื่อยแทนได
(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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก
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สวนที่ ๖
การปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ ๘๓ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนาย ตองติดตั้งระบบ
ท อ น้ํ า ดั บ เพลิ ง ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางไม น อ ยกว า ๑๐๐.๐๐ มิ ล ลิ เ มตร หรื อ เท า กั บ ขนาดของ
ทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีขอตอรับน้ําดับเพลิงขนาดเดียวกับ
ขอตอของรถดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองมีหัวจายน้ําดับเพลิงไมนอยกวาสองจุด
ขอ ๘๔ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตองมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี
แหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา
3A 40B ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ติดตั้ง
ไวตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) อาคารเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่องตอพื้นที่ ๒๐๐.๐๐
ตารางเมตร
(๒) อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูปของน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง ตองมีเครื่องดับเพลิง
ไมนอยกวาสี่เครื่องตอพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟนอย ตองมีเครื่อง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอพื้นที่ ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
(๓) บริเ วณที่ ตั้งเครื่อ งสู บน้ํา มัน เชื้อเพลิ งตอ งมีเ ครื่อ งดั บเพลิงไมนอ ยกวาหนึ่งเครื่อ งต อ
จํานวนเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงสองเครื่อง กรณีมีเครื่องสูบน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาแปดเครื่อง จะตองมี
เครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสี่เครื่อง
(๔) บริเวณแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจุดรับน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวา
หนึ่งเครื่องตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงสองชอง
(๕) บริ เ วณจุ ดรั บ หรื อ จา ยน้ํา มั น เชื้ อเพลิง โดยรถไฟขนส งน้ํ า มัน เชื้อ เพลิ ง ต องมี เครื่ อ ง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอความยาวระหวางชองรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน ๓๐.๐๐ เมตร
(๖) บริเวณทาเรือซึ่งรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่อง
ตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง และใหมีเครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา ๕๐ กิโลกรัม
อีกหนึ่งเครื่องตอจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๗) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ใหติดตั้งโดยรอบบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ในที่
ที่สามารถมองเห็นและนําไปใชงานไดโดยสะดวก
ขอ ๘๕ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม เพื่อการจําหนายที่มีปริม าณการ
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร ตองจัดใหมีโฟมเขมขน ซึ่งนํามาใชเปนสารละลายโฟมได
ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) จํานวนสารละลายโฟมที่ตองฉีดเขาถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ ใหคํานวณ
จากชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงและชนิดของถัง ตามที่กําหนดไวตารางที่ ๑๖
ตารางที่ ๑๖ จํานวนสารละลายโฟมที่ตองฉีดเขาถังเก็บน้ํามันเชือ้ เพลิง
ชนิดของ
น้ํามันเชื้อเพลิง

ชนิดของถัง

อัตราการใชสาร
ละลายโฟม (ลิตรตอ
นาทีตอตารางเมตร)

พื้นที่
ที่ใชในการคํานวณ
(ตารางเมตร)

ชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือ
ชนิดไวไฟนอย
ทุกชนิด
ชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือ
ชนิดไวไฟนอย
ทุกชนิด

เวลาที่ใชในการ
คํานวณ
(นาที)
๕๕

ชนิดหลังคาติดตาย

ชนิดหลังคาลอย

๔.๑

๑๒.๒

พื้นที่หนาตัดของถัง

๓๐

พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกัน
โฟมบนหลังคาถัง
ถึงผนังถัง

๒๐
๕๕

๔.๑

พื้นที่หนาตัดของถัง

๓๐

๑๒.๒

พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกัน
โฟมบนหลังคาถัง
ถึงผนังถัง กรณีหลังคาลอย
ภายในทําดวยเหล็ก

๒๐

ชนิดหลังคาลอย
ภายใน

(๒) ปริมาณสารละลายโฟมตองเติมเต็มทอโฟมโดยการคํานวณจากขนาดและความยาวรวม
ของทอโฟม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

(๓) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใชสําหรับฉีดเสริมเฉพาะจุดตองมีอัตราการฉีดสารละลายโฟม
ไมนอยกวา ๑๘๙ ลิตรตอนาที จํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลาในการฉีด ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๑๗ และตารางที่ ๑๘
ตารางที่ ๑๗ ขนาดของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับจํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟม
เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร)
จํานวนขั้นต่ําของอุปกรณฉีดโฟม (จุด)
ไมเกิน ๑๙.๕๐
๑
เกิน ๑๙.๕๐- ๓๖.๐๐
๒
ตารางที่ ๑๘ ขนาดของถังเก็บน้ํามันเชือ้ เพลิงกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม
เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร)
ไมเกิน ๑๐.๕๐
เกิน ๑๐.๕๐ - ๒๘.๕๐

เวลาขั้นต่ําของการฉีด (นาที)
๑๐
๒๐

(๔) สารละลายโฟมตองมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง
(๕) ปริมาณโฟมเขมขนที่ตองจัดเก็บใหคํานวณจากสารละลายโฟมตาม (๑) (๒) และ (๓)
ของถังที่ใชปริมาณโฟมเขมขนสูงสุด และตองมีการสํารองโฟมเขมขนไวอีกไมนอยกวา ๑ เทาของ
ปริมาณโฟมที่ใชไปทุกครั้ง
(๖) การเก็บโฟมเขม ขน และอุปกรณประกอบที่ใ ชใ นการดับเพลิง ใหจัดเก็บไวโดยรอบ
บริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง 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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๘๗ สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ตองจัดใหมีแหลงน้ําที่มีปริมาณน้ํา
ไมนอยกวาปริมาณการใชน้ําสูงสุด ตามขอ ๘๕ และขอ ๘๖ เวนแตสามารถพิสูจนไดวามีแหลงน้ํา
ที่ใชประกอบการดับเพลิงตามปริมาณที่กําหนดไวอยางเพียงพอ
ขอ ๘๘ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้ ตองติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟม และระบบน้ํา
หลอเย็น หรือหัวฉีดน้ําที่สามารถหลอเย็นโดยรอบถัง
(๑) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวตั้งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๖.๐๐ เมตร และเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
(๒) ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวตั้งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๖.๐๐ เมตร และเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยยกเวนน้ํามันหลอลื่น และอยูในพื้นที่ที่อยูอาศัย
หนาแนนมาก หรือหนาแนนปานกลางตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๓) ถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยที่ตั้งอยูใ นกลุม ถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากตาม (๑)
ขอ ๘๙ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงตองมีความดันและอัตราการไหลสอดคลองกับปริมาณการใช
น้ําหลอเย็น สารละลายโฟม และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบในการดับเพลิงตามที่กําหนดไวในขอ ๘๕
และขอ ๘๖ และตองมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่ใชเครื่องยนตสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําอยางนอยหนึ่งเครื่อง
โดยตํ าแหน งการเป ดป ดของเครื่อ งสู บน้ํ าดั บเพลิ ง ตอ งอยูใ นตํ าแหน งที่ สามารถเข าไปใชง านได
โดยสะดวกและมีสภาพพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา และจะตองทําการตรวจสอบเครื่องสูบน้ํ า
ดับเพลิงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๙๐ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง หรือน้ํายาดับเพลิง ตองตรวจสอบคุณภาพโดยการ
สุมตัวอยางอยางนอยปละหนึ่งครั้ง สําหรับน้ํายาโฟมเขมขนตองตรวจสอบคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง
ทุกสามป และสงรายงานการตรวจสอบคุณภาพใหกรมธุรกิจพลังงานทราบ
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง น้ํายาดับเพลิง และน้ํายาโฟมเขมขนตองมีคุณภาพพรอมที่จะ
ใชงานไดตลอดเวลา
ขอ ๙๑ ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม และมีการฝกซอมแผน
ระงับเหตุเพลิงไหมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และตองจัดทํารายงานการฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหม
ใหกรมธุรกิจพลังงานทราบและเก็บรายงานการฝกซอมไวไมนอยกวาหนึ่งป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

ขอ ๙๒ ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําขั้นตอนในการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไวใน
บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิง
บทเฉพาะกาล
ขอ ๙๓ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่หนึ่ง ที่ประกอบกิจการอยูกอนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใ ชบั งคั บ ตอ งดํา เนิ น การปรับปรุง สถานที่ เก็บ รัก ษาน้ํ ามั น เชื้ อเพลิง ให เปน ไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๙๔ สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน เชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง ที่ประกอบกิจการอยูกอนวัน ที่
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 หรือเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ํามัน เชื้อเพลิง ระบบทอน้ํามัน เชื้อเพลิงและอุปกรณใ ห
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองปฏิบัติตามขอ ๒๘ และสําหรับการปฏิบัติตามขอ ๓๔ และสวนที่ ๖
การปองกันและระงับอัคคีภัยนั้น ตองปฏิบัติใหถูกตองภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๙๖ ถั ง เก็ บ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตให ก อ สร า งหรื อ ติ ด ตั้ ง อยู ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหทําการทดสอบและตรวจสอบใหเปน ไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในหาป
นับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ เวน แตถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับการทดสอบและตรวจสอบ
ครั้งสุดทายไมเกินหาปนับแตกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งตอไปภายใน
สิบปนับแตมีการทดสอบและตรวจสอบครั้งสุดทาย ทั้งนี้ ผลการทดสอบและตรวจสอบตองไดรับการ
รับรองจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดว ยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิงบัญญัติใหกําหนดหลัก เกณฑเกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานที่เก็บรัก ษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง วิธีการปฏิบัติงาน การจัดใหมีและ
บํารุงรัก ษาอุปกรณหรือเครื่องมืออื่ น ใดภายในสถานที่ดังกลาว รวมทั้งการควบคุมอื่น ใดอัน จําเปน เพื่ อ
ประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอ
บุ ค คล สั ต ว พื ช ทรั พ ย ห รื อ สิ่ ง แวดล อ มจากการประกอบกิ จ การสถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

