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กฎกระทรวง
การขนส่งน้ํามันโดยถังขนส่งน้ํามัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บเมื่ อ พ้น กํ า หนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“น้ํามัน” หมายความว่า น้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
“ถังขนส่งน้ํามัน” หมายความว่า ถังขนส่งน้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง
“รถขนส่งน้ํามัน” หมายความว่า รถที่มีถังขนส่งน้ํามันติดตรึงอยู่อย่างถาวรกับตัวโครงรถ
หรือสร้างถังขนส่งน้ํามันเข้าไว้ด้วยกันกับตัวรถ ซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนให้เป็นรถบรรทุกวัสดุอันตราย
หรือรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และให้หมายความรวมถึงรถขนส่งน้ํามัน
ที่ ใ ช้ เ ติ ม น้ํ า มั น ให้ กั บ อากาศยานภายในสนามบิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นให้ เ ป็ น รถบรรทุ ก วั ส ดุ อั น ตราย
หรือรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
“รถไฟขนส่งน้ํามัน” หมายความว่า รถไฟที่มีถังขนส่งน้ํามันติดตรึงอยู่อย่างถาวรกับตัวโครงรถไฟ
หรือแคร่รถไฟ
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หมวด ๑
ถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน และอุปกรณ์
ข้อ ๓ ถังขนส่งน้ํามันต้องมีแบบแสดงรายละเอียด และรายการคํานวณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) แบบถังขนส่งน้ํามันแสดงรูปด้านหน้า รูปด้านหลัง รูปด้านบน รูปด้านข้างและรูปตัด
และแบบแสดงการประกอบถังขนส่งน้ํามันและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับถังขนส่งน้ํามัน
(๒) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งถังขนส่งน้ํามันกับตัวโครงรถ
(๓) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบท่อน้ํามัน และอุปกรณ์
(๔) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (guard) และกันชน
(๕) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของถังขนส่งน้ํามัน
ถังขนส่งน้ํามันของรถไฟขนส่งน้ํามันให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีแบบแสดงรายละเอียดตาม (๔)
ข้อ ๔ ถังขนส่งน้ํามัน อุปกรณ์ และโครงสร้างที่ยึดกับรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามัน
ต้องได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยต้องคํานึงถึงการป้องกันการสูญเสียน้ํามันซึ่งบรรจุอยู่
ภายในถังขนส่งน้ํามันด้วย
ข้อ ๕ ถังขนส่งน้ํามันและอุปกรณ์ยึดถังต้องสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นจากน้ําหนักถังขนส่งน้ํามัน
และน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ดังต่อไปนี้
(๑) สองเท่าของน้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางการเคลื่อนที่
(๒) หนึ่งเท่าของน้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางตั้งฉากกับทิศทาง
การเคลื่อนที่
(๓) หนึ่งเท่าของน้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางแนวดิ่งขึ้น
(๔) สองเท่าของน้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางแนวดิ่งลง
ข้อ ๖ วัสดุที่ใช้ทําถังขนส่งน้ํามันต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นเหล็กกล้าละมุน (mild steel) หรือเหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง
(high strength low alloy steel) หรือเหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic stainless steel) ต้องมีคุณสมบัติ
ทางกลไม่น้อยกว่าค่าตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้า
คุณสมบัติ
ความเค้นคราก (yield strength)
ความเค้นประลัย (ultimate
strength)
การยืดจากตัวอย่าง ๕๐ มิลลิเมตร

เหล็กกล้าละมุน
(mild steel)
๑๗๒,๕๐๐ กิโลปาสกาล
(๒๕,๐๐๐ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
๓๑๐,๕๐๐ กิโลปาสกาล
(๔๕,๐๐๐ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
ร้อยละ ๒๐

เหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง
(high strength low alloy steel)
๓๑๐,๕๐๐ กิโลปาสกาล
(๔๕,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
๔๑๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล
(๖๐,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ร้อยละ ๒๕

เหล็กกล้าที่ไร้สนิม
(austenitic stainless steel)
๑๗๒,๕๐๐ กิโลปาสกาล
(๒๕,๐๐๐ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
๔๘๓,๐๐๐ กิโลปาสกาล
(๗๐,๐๐๐ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
ร้อยละ ๓๐
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(๒) ในกรณีที่เป็นอะลูมิเนียมผสม ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับใช้ทําถังขนส่งน้ํามัน
และสามารถเชื่อมด้วยไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials
Standards B209 Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
(ASTM B209) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) วัสดุอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติไม่ต่ํากว่าวัสดุตาม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๗ การคํ า นวณออกแบบถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ต้ อ งมี ค่ า ความเค้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๒๐
ของความเค้นประลัยต่ําสุด (minimum ultimate strength) ของวัสดุที่ใช้ทําถังขนส่งน้ํามัน
ข้อ ๘ ถังขนส่งน้ํามันที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมซึ่งทําจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel)
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร ผนังถังขนส่งน้ํามันต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
หากเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน ๑.๘๐ เมตร ผนังถังขนส่งน้ํามันต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร
ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันที่มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมทําจากวัสดุอื่นตามข้อ ๖ (๓) ผนังถังขนส่งน้ํามัน
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาที่คํานวณได้จากสูตร ดังต่อไปนี้
464e 0
e1 = 3
(Rm1 A 1 ) 2
โดยที่
e1 = ความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามันที่ทําจากวัสดุอื่น (มิลลิเมตร)
e0 = ความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามันที่ทําจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel) (มิลลิเมตร)
Rm1 = ค่าความต้านแรงดึงประลัยต่ําสุดของวัสดุอื่น (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร)
A1 = การยืดยาวต่ําสุดของวัสดุอื่นเมื่อขาดด้วยแรงดึง (ร้อยละ)
สําหรับถังขนส่งน้ํามันที่มีหน้าตัดไม่เป็นรูปวงกลม เช่น ถังขนส่งน้ํามันรูปวงรี ผนังถังขนส่งน้ํามัน
ต้ อ งมี ค วามหนาตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นวรรคหนึ่ ง โดยค่ า เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณ ให้ ใ ช้
ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับรูปทรงดังกล่าว ทั้งนี้ รัศมีของมุมส่วนโค้งต้องไม่เกิน
๒ เมตรที่ด้านข้าง และไม่เกิน ๓ เมตรที่ด้านบน
ข้อ ๙ ถังขนส่งน้ํามันที่ทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (mild steel) หรือเหล็กกล้าผสมต่ํา
ความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือเหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic stainless steel)
หรืออะลูมิเนียมผสมที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง ได้แก่ แผ่นกั้นช่อง (bulkhead) แผ่นตอง
(baffle) หรือแหวนเสริมความแข็งแรง (ring stiffener) หากระยะห่างระหว่างอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง
ที่อยู่ใกล้กันมีระยะไม่เกิน ๑.๗๕ เมตร หรือหากความจุระหว่างแผ่นกั้นช่อง (bulkhead) หรือแผ่นตอง
(baffle) มีความจุไม่เกิน ๗,๕๐๐ ลิตร ผนังถังขนส่งน้ํามันต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดไว้
ในตารางที่ ๒

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตารางที่ ๒ ความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง
เส้นผ่านศูนย์กลางของผนังถังขนส่งน้ํามัน
ไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร เกิน ๑.๘๐ เมตร
๓.๐ มิลลิเมตร
ความหนา
ของผนังถังขนส่งน้ํามัน

๒.๕ มิลลิเมตร

๔.๐ มิลลิเมตร

วัสดุ

๔.๐ มิลลิเมตร เหล็กกล้าละมุน
(mild steel)
๓.๐ มิลลิเมตร เหล็กกล้าผสมต่าํ ความแข็งแรงสูง
(high strength low alloy steel)
หรือเหล็กกล้าที่ไร้สนิม
(austenitic stainless steel)
๕.๐ มิลลิเมตร
อะลูมิเนียมผสม

ข้อ ๑๐ ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ตามข้ อ ๙ ซึ่ ง มี รั ศ มี ค วามโค้ ง สู ง สุ ด ของถั ง ไม่ เ กิ น ๓ เมตร
และเป็ น ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ที่ มี ค วามจุ ไ ม่ เ กิ น ๕,๐๐๐ ลิ ต ร หรื อ เป็ น ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ที่ แ บ่ ง เป็ น ห้ อ ง
(compartments) ที่มีความจุต่อห้องไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ผนังถังขนส่งน้ํามันต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า
ตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๓
ตารางที่ ๓ ความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรง และมีความจุไม่เกิน
๕,๐๐๐ ลิตร
รัศมีความโค้งสูงสุดของถังขนส่งน้ํามัน (เมตร)
ไม่เกิน ๒.๐
๒.๐ ถึง ๓.๐
ความจุของถังขนส่งน้ํามันหรือห้องของถังขนส่งน้ํามัน (ลิตร)

ความหนา
ของผนังถังขนส่ง
น้ํามัน

ไม่เกิน ๕,๐๐๐

ไม่เกิน ๓,๕๐๐

๓.๐ มิลลิเมตร

๓.๐ มิลลิเมตร

เกิน ๓,๕๐๐
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐
๔.๐ มิลลิเมตร

๒.๕ มิลลิเมตร

๒.๕ มิลลิเมตร

๓.๐ มิลลิเมตร

๔.๐ มิลลิเมตร

๔.๐ มิลลิเมตร

๕.๐ มิลลิเมตร

วัสดุ

เหล็กกล้าละมุน
(mild steel)
เหล็กกล้าผสมต่ํา
ความแข็งแรงสูง (high strength
low alloy steel) หรือ
เหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic
stainless steel)
อะลูมิเนียมผสม

ข้อ ๑๑ แผ่นกั้นช่อง (bulkhead) และแผ่นตอง (baffle) ที่ติดตั้งอยู่ที่ถังขนส่งน้ํามัน
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามัน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๒ แผ่นกั้นช่อง (bulkhead) และแผ่นตอง (baffle) ต้องมีรูปทรงเป็นจานโค้ง
โดยมีความลึกของจานโค้งไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร หรือทําให้เป็นลูกฟูก หรือมีการเสริมความแข็งแรง
โดยวิธีใด ๆ เพื่อให้แผ่นกั้นช่อง (bulkhead) และแผ่นตอง (baffle) มีความแข็งแรงเทียบเท่าวิธีการดังกล่าว
แผ่นตอง (baffle) ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่หน้าตัดของถังขนส่งน้ํามัน
ที่แผ่นตอง (baffle) ติดตั้งอยู่
ข้อ ๑๓ หน้า ตัด แนวดิ่ง ของแหวนเสริม ความแข็ง แรง (ring stiffener) ที่ต่อ กับ
ผนังถังขนส่งน้ํามันต้องมีโมดูลัสของหน้าตัด (section modulus) อย่างน้อย ๑๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ข้อ ๑๔ การเชื่อ มถัง ขนส่ง น้ํา มัน แผ่น กั้น ช่อ ง (bulkhead) และแผ่น ตอง (baffle)
ต้องใช้วิธีการเชื่อมและมีความแข็งแรงของรอยเชื่อม ดังต่อไปนี้
(๑) ถังขนส่งน้ํามันที่ทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (mild steel) หรือเหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง
(high strength low alloy steel) หรือเหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic stainless steel) จะต้อง
เชื่อมโดยวิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า โดยความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็กกล้าละมุน (mild steel)
หรือเหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือเหล็กกล้าที่ไร้สนิม
(austenitic stainless steel) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของความแข็งแรงของวัสดุที่อยู่ติดกับรอยเชื่อมนั้น
(๒) ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ที่ ทํ า ด้ ว ยอะลู มิ เ นี ย มผสมจะต้ อ งเชื่ อ มโดยวิ ธี ก ารเชื่ อ มด้ ว ยไฟฟ้ า ที่ มี
ก๊าซเฉื่อยคลุม (inert gas arc welding) โดยการใช้ลวดเชื่อมชนิดที่เป็นอะลูมิเนียม - แมกนีเซียม
หรือลวดเชื่อมชนิดอื่นตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด โดยความแข็งแรงของรอยเชื่อม
ของอะลูมิเนียมผสมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของความแข็งแรงของวัสดุที่อยู่ติดกับรอยเชื่อมนั้น
ข้อ ๑๕ ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ต้องเป็นชนิดที่ใช้กับน้ํามันโดยเฉพาะและไม่ทําปฏิกิริยา
กับน้ํามัน และมีความเหมาะสมในการใช้งานตามมาตรฐานสากล โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
ข้อ ๑๖ การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับผนังถังขนส่งน้ํามันต้องไม่ทําให้ถังขนส่งน้ํามัน
เสียรูปทรงเมื่ออุปกรณ์นั้นเกิดการชํารุดเสียหายหรือเกิดแรงกดใด ๆ ที่อุปกรณ์
ข้อ ๑๗ การเชื่อมอุปกรณ์เข้ากับถังขนส่งน้ํามัน ต้องกระทําโดยติดตั้งอุปกรณ์บนแผ่นเหล็กรองรับ
(pad) แล้วจึงเชื่อมแผ่นเหล็กรองรับ (pad) ติด กับ ถัง ขนส่ง น้ํา มัน โดยรอบ หรือ ติด ตั้ง โดยวิธีอื่น
ตามมาตรฐานสากลที่สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถังขนส่งน้ํามันได้ แต่ห้ามติดตั้ง
อุปกรณ์เข้ากับถังขนส่งน้ํามันโดยตรง
แผ่น เหล็ก รองรับ (pad) ต้อ งมีค วามหนาไม่น ้อ ยกว่า ผนัง ถัง ขนส่ง น้ํ า มัน และต้อ งมี
ขนาดกว้างกว่าอุปกรณ์ที่จะติดตั้งอย่างน้อย ๕๐ มิลลิเมตร และต้องทําการลบมุมให้มนหรือมีรูปร่าง
ที่จะไม่ทําให้เกิดความเค้น (stress concentration) ที่ถังขนส่งน้ํามัน
ข้อ ๑๘ อุปกรณ์รัดท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์รัดสายห้ามล้อ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีน้ําหนักเบา
และมีความหนาไม่เกินร้อยละ ๗๒ ของความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามัน สามารถติดตั้งเข้ากับถังขนส่งน้ํามัน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

โดยตรงได้โดยการเชื่อมอย่างต่อเนื่อง หากการติดตั้งไม่ทําให้ถังขนส่งน้ํามันเสียรูปทรงเมื่ออุปกรณ์นั้น
ชํารุดเสียหาย
ข้อ ๑๙ ถังขนส่งน้ํามันและอุปกรณ์ต้องติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร
ต่อทุก ๆ ๑ เมตรของระยะห่างระหว่างเพลาล้อที่ประชิดกันซึ่งรองรับตัวถังขนส่งน้ํามัน ทั้งนี้ ถังขนส่งน้ํามัน
และอุปกรณ์ต้องสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ภายใต้น้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ถังขนส่งน้ํามันของรถไฟขนส่งน้ํามัน
ข้อ ๒๐ ระยะห่ า งตามแนวราบระหว่ า งผนั ง ด้ า นหลั ง ห้ อ งคนขั บ กั บ ผนั ง ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น
ส่วนที่ใกล้ที่สุดต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
ข้อ ๒๑ ระยะห่างตามแนวราบระหว่างผนังถังขนส่งน้ํามันและอุปกรณ์กับท่อไอเสียต้องไม่น้อยกว่า
๗๕ มิลลิเมตร
ข้อ ๒๒ ถังขนส่งน้ํามันต้องมีอุปกรณ์ติดกับถังอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ช่องสําหรับคนลง (manhole) ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันมีความจุเกินกว่า ๙,๕๐๐ ลิตร
หรือถังขนส่งน้ํามันที่แบ่งเป็นห้อง (compartments) ที่มีความจุต่อห้องเกิน ๙,๕๐๐ ลิตร
(๒) ช่องเติมน้ํามัน (fill opening) จะเป็นช่องเดียวกับช่องสําหรับคนลง (manhole) ก็ได้
(๓) โกร่งป้องกันของรถขนส่งน้ํามันกรณีรถพลิกคว่ํา (overturn protection)
(๔) อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent)
(๕) อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent)
(๖) ระบบควบคุมการจ่ายน้ํามันฉุกเฉิน (emergency discharge control)
(๗) เครื่องตรวจวัดระดับน้ํามัน (overfill protection) ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันเป็นชนิด
ที่มีการจ่ายน้ํามันใต้ถัง (bottom loading)
(๘) อุ ป กรณ์ ต รวจสอบแรงดั น ลม (pressure switch) เพื่ อ ให้ มี แ รงดั น ลมเพี ย งพอ
ขณะถ่ายเทน้ํามัน ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันเป็นชนิดที่มีการจ่ายน้ํามันใต้ถัง (bottom loading)
และใช้ระบบลมควบคุมลิ้นปิดเปิด ระบบท่อน้ํามัน หรือระบบท่อไอน้ํามัน
ถังขนส่งน้ํามันของรถไฟขนส่งน้ํามันให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีอุปกรณ์ตาม (๓)
ในกรณีถังขนส่งน้ํามันที่แบ่งเป็นห้อง (compartments) อุปกรณ์ตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๖)
และ (๗) ต้องติดตั้งไว้ทุกห้องแยกจากกัน และหากถังขนส่งน้ํามันมีช่องสําหรับคนลง (manhole) อุปกรณ์
ตาม (๔) และ (๕) ต้องติดตั้งไว้ที่ฝาปิดเปิดช่องสําหรับคนลง (manhole)

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๒๓ ช่องสําหรับคนลง (manhole) ต้องเป็นช่องวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม ซึ่งมีขนาด
ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร และด้านยาวไม่น้อยกว่า ๓๘๐ มิลลิเมตร และสามารถรับแรง
อันเกิดจากความดันของน้ํามันภายในถังได้ไม่น้อยกว่า ๖๒ กิโลปาสกาล (๙ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ข้อ ๒๔ โกร่งป้องกันของรถขนส่งน้ํามันกรณีรถพลิกคว่ํา (overturn protection) ต้องมี
ความสูงมากกว่าความสูงของฝาปิดเปิดช่องสําหรับคนลง (manhole) และฝาปิดเปิดช่องเติมน้ํามัน
(fill opening) และต้องสามารถรับแรงในแนวดิ่งได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
และรับแรงในแนวราบได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
ข้อ ๒๕ อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ขนาดพื้นที่หน้าตัดการระบายไม่น้อยกว่า ๒.๘๔ ตารางเซนติเมตร
(๒) ต้องออกแบบให้ป้องกันการรั่วไหลของน้ํามัน ในกรณีที่รถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่ง
น้ํามันพลิกคว่ํา
(๓) อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ที่ติดตั้งกับถังขนส่งน้ํามัน
ชนิดที่มีการจ่ายน้ํามันเหนือถัง (top loading) ต้องออกแบบให้อุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มเปิดระบายที่ความดัน
ไม่ เ กิ น ๖.๙ กิ โ ลปาสกาล (๑ ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว ) และสุ ญ ญากาศไม่ เ กิ น ๒.๕ กิ โ ลปาสกาล
(๖ ออนซ์ต่อตารางนิ้ว)
(๔) อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ที่ติดตั้งกับถังขนส่งน้ํามัน
ชนิดที่มีการจ่ายน้ํามันใต้ถัง (bottom loading) หรือถังขนส่งน้ํามันที่ต้องปิดฝาถังขณะที่มีการรับ
หรือการจ่ายน้ํามัน (dome cover closed) ต้องออกแบบให้อุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มเปิดระบายที่ความดัน
ไม่เกิน ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และสุญญากาศไม่เกิน ๖.๙ กิโลปาสกาล
(๑ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
(๕) ต้องมีชื่อ ตรา หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตติดอยู่
ข้อ ๒๖ อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent) ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น อุ ป กรณ์ นิ ร ภั ย แบบระบายความดั น กรณี ฉุ ก เฉิ น (emergency vent)
ชนิดที่ออกแบบให้เปิดระบายที่ความดันไม่น้อยกว่า ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
และปิดเมื่อความดันลดต่ําลงจนเท่ากับหรือน้อยกว่า ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
(๒) ต้องมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลูกบาศก์เมตรของอากาศต่อชั่วโมง
ขณะที่ถังขนส่งน้ํามันมีความดัน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
(๓) ต้องออกแบบให้ป้องกันการรั่วไหลของน้ํามัน เนื่องจากการเกิดคลื่นขณะถังขนส่งน้ํามันเคลื่อนที่
หรือในกรณีที่รถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามันพลิกคว่ํา
(๔) ต้องมีชื่อ ตรา หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตติดอยู่

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก
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ข้อ ๒๗ ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ต้ อ งติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ นิ ร ภั ย แบบระบายความดั น กรณี ฉุ ก เฉิ น
(emergency vent) เพื่อให้มีปริมาณการระบายอากาศไม่น้อยกว่าค่าตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ ปริมาณการระบายอากาศของถังขนส่งน้ํามัน มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรของอากาศต่อชั่วโมง
ที่ความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล (๑๔.๗ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และอุณหภูมิ ๑๕.๖ องศาเซลเซียส
พื้นที่ของผิวถังที่ได้รับ
ความร้อนจากเพลิงไหม้
(ตารางเมตร)
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๕

ปริมาณการระบายอากาศ พื้นที่ของผิวถังที่ได้รับ ปริมาณการระบายอากาศ
(ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ความร้อนจากเพลิงไหม้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
(ตารางเมตร)
๓๐
๔๘๐
๖,๖๕๐
๓๕
๗๒๐
๗,๒๖๐
๔๐
๙๖๐
๗,๘๓๐
๔๕
๑,๒๐๐
๘,๓๗๐
๕๐
๑,๔๔๐
๘,๘๘๐
๕๕
๑,๖๘๐
๙,๓๗๐
๖๐
๑,๙๒๐
๙,๘๔๐
๖๕
๒,๑๖๐
๑๐,๓๐๐
๗๐
๒,๔๐๐
๑๐,๗๐๐
๒,๘๘๐
๑๑,๒๐๐
๗๕
๓,๓๖๐
๑๑,๖๐๐
๘๐
๓,๘๔๐
๑๒,๐๐๐
๘๕
๔,๓๒๐
๑๒,๔๐๐
๙๐
๔,๘๐๐
๑๒,๘๐๐
๙๕
๖,๐๐๐
๑๓,๒๐๐
๑๐๐

ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent)
และมีปริมาณการระบายน้อยกว่าค่าตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๔ ต้องติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดัน
เมื่อความร้อนสูง (fusible vent) เพื่อเพิ่มปริมาณการระบายให้เป็นไปตามค่าที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว
อุปกรณ์นิรภัยแบบระบายความดันเมื่อความร้อนสูง (fusible vent) ต้องมีขนาดพื้นที่หน้าตัด
การระบายไม่น้อยกว่า ๘.๐๖ ตารางเซนติเมตร และต้องออกแบบให้เปิดระบายความดันเมื่อมีอุณหภูมิ
ไม่เกิน ๑๒๐ องศาเซลเซียส ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันที่มีความจุเกินกว่า ๙,๕๐๐ ลิตร หรือถังขนส่งน้ํามัน
ที่แบ่งเป็นห้อง (compartments) ที่มีความจุต่อห้องเกิน ๙,๕๐๐ ลิตร จะต้องติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย
แบบระบายความดันเมื่อความร้อนสูง (fusible vent) ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
ข้อ ๒๘ ระบบควบคุมการจ่ายน้ํามันฉุกเฉิน (emergency discharge control) ต้องมีลักษณะ
และวิธีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
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(๑) ลิ้นปิดเปิดต้องติดตั้งอยู่ภายในถังขนส่งน้ํามันหรือที่ท่อทางออกของถัง โดยบ่าลิ้นจะต้อง
อยู่ภายในถังหรืออยู่ในหน้าแปลนที่เชื่อมกับถัง
(๒) ต้องออกแบบให้ปิดการจ่ายน้ํามันตลอดเวลา ยกเว้นในระหว่างการรับหรือจ่ายน้ํามัน
(๓) ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดลิ้นอย่างน้อย ๒ จุด โดยเป็นแบบที่ปฏิบัติการได้ใน
ระยะไกลอย่างน้อย ๑ จุด
(๔) ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมการปิดลิ้นฉุกเฉินแบบใช้วัสดุหลอมละลาย (fusible element)
ซึ่งจะทํางานที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๒๐ องศาเซลเซียส
(๕) ลิ้นจะต้องมีส่วนที่ขาดง่าย (shear section) อยู่ภายในระยะ ๑๐๐ มิลลิเมตรจากถัง
โดยส่วนที่ขาดง่าย (shear section) ต้องมีความหนาไม่เกิน ๔ ใน ๕ เท่าของผนังท่อ
ข้อ ๒๙ รถขนส่งน้ํามันต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน (guard) ยึดติดกับตัวโครงรถขนส่งน้ํามัน
เพื่อป้องกันระบบท่อน้ํามันไม่ให้เกิดความเสียหายจนน้ํามันรั่วไหลออกจากถัง ในกรณีที่รถขนส่งน้ํามัน
ประสบอุบัติเหตุ
อุปกรณ์ป้องกันตามวรรคหนึ่งต้องสามารถรับแรงได้โดยไม่ทําให้ท่อจ่ายน้ํามันเสียหาย
ข้อ ๓๐ รถขนส่ ง น้ํ า มั น ต้ อ งติ ด ตั้ ง กั น ชนด้ า นท้ า ยรถที่ ท นต่ อ แรงกระแทกอย่ า งเพี ย งพอ
ตลอดแนวความกว้ า งของถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น โดยมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งผนั ง ด้ า นหลั ง ของถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น
และอุปกรณ์กับผิวด้านในของกันชนอย่างน้อย ๑๐๐ มิลลิเมตร
ข้อ ๓๑ แบตเตอรี่ ต้องติ ดตั้ง อยู่ในส่วนของรถขนส่งน้ํ ามัน ด้านตรงข้ามกับด้ านที่ ติดตั้ ง
ท่อจ่ายน้ํามัน ขั้วแบตเตอรี่ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า หรือครอบด้วยฝาครอบกล่องแบตเตอรี่
ที่เ ป็น ฉนวนไฟฟ้า ถ้า แบตเตอรี่ไ ม่ไ ด้ติด ตั้ง อยู่ภ ายในห้อ งเครื่อ งยนต์ ต้อ งติด ตั้ง ในตํา แหน่ง ที่มี
การระบายอากาศได้
ข้อ ๓๒ รถขนส่งน้ํามันต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถบันทึกระยะทาง เวลาและความเร็ว
ของรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ข้อ ๓๓ เมื่อได้ติดตรึงหรือสร้างถังขนส่งน้ํามันเข้ากับรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามันแล้ว
ก่อนที่จะบรรจุน้ํามันต้องทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน และอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําการทดสอบโดยการใช้แรงดันน้ํา แรงดันอากาศ หรือก๊าซเฉื่อย ด้วยความดันไม่น้อยกว่า
๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ซึ่งความดันดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าความดันที่ใช้ใน
การออกแบบถัง และรักษาความดันที่ใช้ในการทดสอบให้คงที่ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที โดยจะต้อง
ไม่ป รากฏข้อ บกพร่อ งใด ๆ ในกรณีถัง ขนส่ง น้ํา มัน ที่แ บ่ง เป็น ห้อ ง (compartments) จะต้อ งทํา
การทดสอบทุกห้อง โดยให้ห้องที่อยู่ติดกันว่างเปล่า
ระหว่างการทดสอบจะต้องทําการวัดความดันที่ด้านบนของถังขนส่งน้ํามันในขณะเดียวกัน
ต้องทําการตรวจสอบหารอยรั่วที่จุดต่อทุกจุด โดยอุปกรณ์สําหรับปิดถังขนส่งน้ํามันทุกชิ้นต้องติดตั้ง
อยู่ในตําแหน่งเช่นเดียวกับการใช้งาน และในขณะทดสอบจะต้องอุดอุปกรณ์ระบายความดันต่าง ๆ ไว้ก่อน
และให้ปลดการอุดดังกล่าวออกหลังจากการทดสอบเสร็จแล้ว
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การทดสอบตามวรรคหนึ่งต้องกระทําทุกครั้งที่มีการดัดแปลงหรือซ่อมบํารุงถังขนส่งน้ํามัน
หากถังขนส่งน้ํามันมีรอยรั่วหรือชํารุด ห้ามใช้งานถังขนส่งน้ํามันดังกล่าวจนกว่าได้ทําการซ่อมแซม
แก้ไข และทดสอบซ้ําก่อน
(๒) ในกรณีที่ผู้ผลิตถังขนส่งน้ํามัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองถังขนส่งน้ํามันจะทําการทดสอบ
และตรวจสอบถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ระบบท่ อ น้ํ า มั น และอุ ป กรณ์ โดยมี วิ ธี ก ารทดสอบและตรวจสอบ
มาตรฐานในการทดสอบและตรวจสอบ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบแตกต่างไปจากที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน
(๓) ให้ทําการทดสอบถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน และอุปกรณ์ทุก ๖ ปี ทั้งนี้ การทดสอบ
และตรวจสอบดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ํามัน
และถังขนส่งน้ํามัน
(๔) ถังขนส่งน้ํามันที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ห้ามทําการทดสอบโดยการใช้แรงดันอากาศ
ข้อ ๓๔ การทดสอบและตรวจสอบถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ระบบท่ อ น้ํ า มั น และอุ ป กรณ์
ต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบ
และตรวจสอบน้ํามัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรักษาบันทึก
ผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ท ดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ ทํ า การทดสอบและตรวจสอบ
โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมซึ่งอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๓๕ การซ่ อ มบํ า รุ ง ถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น ระบบท่ อ และอุ ป กรณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก าร
ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนส่งน้ํามัน
หมวด ๒
การรับหรือจ่ายน้ํามัน และการขนส่งน้ํามัน
ข้อ ๓๖ การบรรจุน้ํามันเพื่อขนส่งให้บรรจุได้ไม่เกินร้อยละ ๙๗ ของความจุแต่ละห้อง
(compartments) ของถังขนส่งน้ํามัน หรือความจุของถังขนส่งน้ํามันที่ไม่แบ่งเป็นห้อง แล้วแต่กรณี
เพื่อให้มีที่ว่างสําหรับการขยายตัวของน้ํามัน ซึ่งต้องมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๒๗ ลิตร
ข้อ ๓๗ เมื่อจะทําการรับหรือจ่ายน้ํามัน ต้องป้องกันไม่ให้รถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่ง
น้ํามันเคลื่อนที่ เช่น ดึงห้ามล้อมือ หรือใช้ลิ่มขัดล้อรถ
ข้อ ๓๘ ขณะที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามัน ห้ามกระทําการใด ๆ ที่อาจทําให้เกิดเปลวไฟหรือ
ประกายไฟในบริเวณนั้น
ข้อ ๓๙ เมื่อทําการรับหรือจ่ายน้ํามันแล้วเสร็จ ต้องปิดฝาถังขนส่งน้ํามันให้แน่น
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ข้อ ๔๐ เครื่องสูบน้ํามันที่ใช้ในการรับหรือจ่ายน้ํามัน ต้องเป็นเครื่องสูบน้ํามันที่ใช้กับน้ํามัน
โดยเฉพาะ และมีระบบป้องกันมิให้ความดันเกินกว่าความดันที่ใช้ในการออกแบบ ในกรณีที่ใช้เครื่องสูบน้ํามัน
ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด (explosion proof)
ข้อ ๔๑ ถังขนส่งน้ํามันที่ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามัน ก่อนจะทําการจ่ายน้ํามันต้องตรวจสอบว่า
ระบบท่อไอน้ํามันเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันถังขนส่งน้ํามันยุบตัว
ข้อ ๔๒ ถังขนส่งน้ํามันชนิดที่มีการจ่ายน้ํามันใต้ถัง (bottom loading) ที่ติดตั้งระบบ
ควบคุมไอน้ํามัน หากมีการรับหรือจ่ายน้ํามันโดยไม่ใช้ระบบควบคุมไอน้ํามัน ต้องเปิดระบบท่อไอน้ํามัน
ออกสู่บรรยากาศเพื่อป้องกันถังขนส่งน้ํามันเสียหาย
ข้อ ๔๓ การรับน้ํามันลงในถังขนส่งน้ํามันต้องกระทําภายในคลังน้ํามัน หรือสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันที่มีแท่นจ่ายน้ํามันซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนต่อหัวจ่ายน้ํามันจากถังเก็บน้ํามันเข้ากับช่องเติมน้ํามันของรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟ
ขนส่งน้ํามัน ต้องต่อสายดินของระบบท่อน้ํามันของถังเก็บน้ํามันเข้ากับถังขนส่งน้ํามัน และให้ต่อไว้
ตลอดเวลาจนกว่าจะถอดหัวจ่ายน้ํามันออก
(๒) เมื่อต่อหัวจ่ายน้ํามันกับช่องเติมน้ํามันแล้ว ก่อนรับน้ํามันต้องตรวจว่าได้ต่อแน่นสนิท
และไม่รั่วซึม
(๓) ก่อนรับน้ํามันต้องตรวจลิ้นควบคุมการปิดเปิดระบบจ่ายน้ํามันให้ปิดทันทีเมื่อการรับ
น้ํามันแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๔ การจ่ายน้ํามันจากถังขนส่งน้ํามันลงถังเก็บน้ํามันต้องกระทําภายในสถานที่ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนต่อหัวจ่ายน้ํามันจากถังขนส่งน้ํามันเข้ากับท่อรับน้ํามันของถังเก็บน้ํามัน ต้องต่อสายดิน
ของรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามันกับถังเก็บน้ํามัน และให้ต่อไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะถอดหัวจ่าย
น้ํามันออก
(๒) เมื่อต่อหัวจ่ายน้ํามันกับช่องเติมน้ํามันแล้ว ก่อนจ่ายน้ํามันต้องตรวจว่าได้ต่อแน่นสนิท
และไม่รั่วซึม
(๓) ก่อนจ่ายน้ํามันต้องตรวจลิ้นควบคุมการปิดเปิดระบบจ่ายน้ํามันให้ปิดทันทีเมื่อการจ่าย
น้ํามันแล้วเสร็จ
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การจ่ายน้ํามันจากถังขนส่งน้ํามันต้องจ่ายลงถังเก็บน้ํามันเท่านั้น ห้ามจ่ายน้ํามันจากถังขนส่งน้ํามัน
ลงในขวดน้ํามัน กระป๋องน้ํามัน ถังน้ํามัน ถังขนส่งน้ํามันหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการจ่ายน้ํามันลงถังน้ํามัน
ในสถานีบริการน้ํามันประเภท ง การเติมน้ํามันให้กับอากาศยานภายในสนามบิน หรือเรือที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
ในกรณีที่รถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามันประสบอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
และมีความจําเป็นต้องถ่ายน้ํามัน ให้จ่ายน้ํามันจากถังขนส่งน้ํามันไปยังถังขนส่งน้ํามันของรถขนส่งน้ํามัน
รถไฟขนส่งน้ํามัน หรือรถฉุกเฉินคันอื่นได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔๕ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องควบคุมดูแลการรับหรือการจ่ายน้ํามัน และการขนส่งน้ํามัน
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๔๖ สถานที่ ประกอบกิ จการควบคุ มประเภทที่ ๒ หรือ ประเภทที่ ๓ ต้ อ งจั ดให้ มี
ผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ดูแลการรับหรือจ่ายน้ํามันตลอดเวลาขณะทําการรับหรือจ่ายน้ํามัน
ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบกิจการควบคุม หรือผู้ครอบครองรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามัน
ต้องตรวจสอบการติดตั้งถังขนส่งน้ํามันบนรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามัน ระบบท่อ และอุปกรณ์
ให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องตรวจสอบถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อ และอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่ถังขนส่งน้ํามันตามวรรคหนึ่งไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงนี้
ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการควบคุม หรือผู้ครอบครองรถขนส่งน้ํามันหรือรถไฟขนส่งน้ํามันรับน้ํามัน
ลงในถังขนส่งน้ํามัน
ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ถังขนส่งน้ํามันระบบท่อ
และอุปกรณ์ชํารุดเสียหายจนน้ํามันรั่วไหลหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานภายใน
๒๔ ชั่วโมงนับจากการเกิดอุบัติเหตุ
ในกรณีรถขนส่งน้ํามันเกิดอุบัติเหตุ ให้แนบข้อ มูลเกี่ยวกับระยะทาง เวลา และความเร็ว
ของรถขนส่งน้ํามันที่ได้บันทึกไว้ตามข้อ ๓๒ มาด้วย
แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
หมวด ๓
การป้องกันระงับอัคคีภัยและเครื่องหมาย
ข้อ ๔๙ รถขนส่งน้ํามันและรถไฟขนส่งน้ํามันต้องมีจุดสําหรับต่อสายดินอย่างน้อยหนึ่งจุด
เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิต และต้องแสดงสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน
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ข้อ ๕๐ รถขนส่งน้ํามันและรถไฟขนส่งน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิง
ขนาดบรรจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๖.๘๐ กิ โ ลกรั ม มี ค วามสามารถในการดั บ เพลิ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 2A 20B
ตามมาตรฐานระบบป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ของวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
หรือในกรณีที่เครื่องดับเพลิงมีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 4A 40B ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า
๑ เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในบริเวณถังขนส่งน้ํามัน และสามารถนํามาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา
ข้อ ๕๑ การติดป้ายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถขนส่งน้ํามันและรถไฟขนส่งน้ํามัน
ให้นําประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยป้ายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๒ ถังขนส่งน้ํามันทุกใบต้องมีรายละเอียดของถังขนส่งน้ํามันอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) หมายเลขอนุญาต
(๒) ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต
(๓) หมายเลขถังขนส่งน้ํามัน (serial number) ของผู้ผลิต
(๔) วันเดือนปีที่ผลิต
(๕) ความดันทดสอบ
(๖) ปริมาตรของถังขนส่งน้ํามัน ในกรณีถังขนส่งน้ํามันที่แบ่งเป็นห้อง (compartments)
ต้องระบุปริมาตรทุกห้อง
(๗) วันเดือนปีที่ทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรกและการทดสอบและตรวจสอบครั้งล่าสุด
(๘) เครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบของผู้ทดสอบและตรวจสอบ
(๙) วัสดุที่ใช้ทําถังขนส่งน้ํามันและมาตรฐานอ้างอิงของวัสดุ (ถ้ามี)
(๑๐) ชื่อเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการควบคุม
(๑๑) น้ําหนักถังขนส่งน้ํามัน
(๑๒) น้ําหนักถังขนส่งน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุด
รายละเอียดตามวรรคหนึ่งต้องสลักไว้บนแผ่นป้ายโลหะ และติดไว้บนถังขนส่งน้ํามันอย่างถาวร
ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือสลักลงบนผนังถังขนส่งน้ํามัน แต่ต้องไม่ทําให้ความแข็งแรง
ของผนังถังขนส่งน้ํามันลดลง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๓ ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน
และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้อง
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(๑) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ข้อ ๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และในกรณีที่เป็นถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน
และอุปกรณ์ของรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๒ (๕) และ (๖) ข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ด้วย
(๒) มีความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามัน แผ่นกั้นช่อง (bulkhead) และแผ่นตอง (baffle)
ไม่น้อยกว่าค่าตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๕ และตารางที่ ๖ เว้นแต่ถังขนส่งน้ํามัน ระบบท่อน้ํามัน
และอุปกรณ์ของรถไฟขนส่งน้ํามัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตารางที่ ๕ ความหนาของผนังถังขนส่งน้ํามันที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ปริมาตรของถังขนส่งน้ํามันต่อความยาวถัง

ระยะห่างระหว่าง
รัศมีสูงสุดของตัวถัง

แผ่นกั้นช่อง แผ่นตองหรือ

(มิลลิเมตร)

แหวนเสริมความแข็งแรง

ไม่มากกว่า ๑๔๐๐
(ลิตรต่อเมตร)

(มิลลิเมตร)

HSLA
MS

น้อยกว่า ๑๘๐๐

SS

AL

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง
๒๑๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
HSLA
MS
AL
SS

มากกว่า ๒๑๐๐ ถึง
๒๗๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
HSLA
MS
AL
SS

มากกว่า ๒๗๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
HSLA
MS

SS

AL

ไม่มากกว่า ๙๐๐

๑๔

๑๖

๒.๒๑

๑๔

๑๖

๒.๒๑

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

มากกว่า ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐

๑๔

๑๖

๒.๒๑

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๘๐๐ หรือมากกว่า

ไม่มากกว่า ๙๐๐

๑๔

๑๖

๒.๒๑

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

แต่น้อยกว่า ๒๓๐๐

มากกว่า ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

๒๓๐๐ หรือมากกว่า

ไม่มากกว่า ๙๐๐

๑๔

๑๕

๒.๔๔

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

แต่น้อยกว่า ๓๒๐๐

มากกว่า ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

๙

๑๐

๔.๙๓

มากกว่าหรือเท่ากับ

ไม่มากกว่า ๙๐๐

๑๓

๑๔

๒.๗๗

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

๓๒๐๐

มากกว่า ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐

๑๒

๑๓

๓.๓๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

๙

๑๐

๔.๙๓

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐

๑๑

๑๒

๓.๘๔

๑๐

๑๑

๔.๓๙

๙

๑๐

๔.๙๓

๘

๙

๕.๕๙

โดย MS หมายถึง เหล็กกล้าละมุน (mild steel) (หน่วยเป็น U.S. standard gage)
HSLA หมายถึง เหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel)
(หน่วยเป็น U.S. standard gage)
SS
หมายถึง เหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic stainless steel) (หน่วยเป็น U.S.
standard gage)
AL
หมายถึง อะลูมิเนียมผสม (หน่วยเป็น มิลลิเมตร)

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตารางที่ ๖ ความหนาของแผ่นกั้นช่อง (bulkhead) และแผ่นตอง (baffle) ของถังขนส่งน้ํามันที่มีอยู่
ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ปริมาตรของถังขนส่งน้ํามันต่อความยาวถัง
ไม่มากกว่า ๑๔๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
MS
ความหนา

๑๔

มากกว่า ๑๔๐๐ ถึง มากกว่า ๒๑๐๐ ถึง มากกว่า ๒๗๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
๒๑๐๐
๒๗๐๐
(ลิตรต่อเมตร)
(ลิตรต่อเมตร)
HSLA
HSLA
HSLA
HSLA
AL MS
AL MS
AL MS
AL
SS
SS
SS
SS
๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔

โดย MS หมายถึง เหล็กกล้าละมุน (mild steel) (หน่วยเป็น U.S. standard gage)
HSLA หมายถึง เหล็กกล้าผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel)
(หน่วยเป็น U.S. standard gage)
SS หมายถึง เหล็กกล้าที่ไร้สนิม (austenitic stainless steel) (หน่วยเป็น U.S.
standard gage)
AL หมายถึง อะลูมิเนียมผสม (หน่วยเป็น มิลลิเมตร)
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขนส่งน้ํามัน กําหนดลักษณะของถัง หรือภาชนะที่ใช้ในการขนส่งน้ํามัน และการบํารุงรักษาถัง
หรือภาชนะดังกล่าว และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การขนส่ ง น้ํ า มั น โดยถั ง ขนส่ ง น้ํ า มั น รวมทั้ ง กํ า หนดการอื่ น ใดอั น จํ า เป็ น
เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบ
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการขนส่งน้ํามันโดยถังขนส่งน้ํามัน ประกอบกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงได้แยกการประกอบกิจการควบคุมในส่วนของการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง
ออกเป็นการขนส่งน้ํามันโดยถังขนส่งน้ํามัน การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และการขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่งน้ํามัน
โดยถังขนส่งน้ํามันให้เป็นไปตามมาตรา ๗ ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

