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กฎกระทรวง
ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๕)
และ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ วรรคสาม
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม น้ า มั น เชื อเพลิ ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมน้ามันเชือเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี
“น้ามัน” หมายความว่า น้ามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุ ญาต และอัต ราค่าธรรมเนียมเกี่ ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน
เชือเพลิง
“ระบบการขนส่งนา้ มันทางท่อ” หมายความว่า ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชือเพลิง
“ท่อส่งน้ามัน” หมายความว่า ท่อที่ใช้ส้าหรับการขนส่งน้ามัน รวมถึงส่วนประกอบของท่อ
และอุปกรณ์ ซึ่งไม่ว่าจะวางอยู่เหนือพืนดิน ใต้พืนดิน ในน้า หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
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ข้อ ๔ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของระบบการขนส่งน้ามัน
ทางท่อเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดอายุการใช้งานของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารและข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) คู่มือการออกแบบ ก่อสร้าง ปฏิบัติการ และบ้ารุงรักษาระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๒) แบบที่ใช้ในการก่อสร้างระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
(๓) รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี
(๔) รายงานการเกิดอุบัติเหตุทังหมดที่เกี่ยวกับระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๕) รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๖) แผนผังแสดงต้าแหน่งที่ตังและจ้านวนอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
หมวด ๒
ลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง และท่อ
ข้อ ๕ ระบบการขนส่ ง น้ า มั น ทางท่ อ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี แ ผนผั ง แบบ และรายการอื่ น
ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงต้าแหน่งที่ตังของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๒) แผนผังบริเวณแสดงแนวท่อของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๓) แบบก่อสร้างระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๔) แบบแสดงการเชื่อมต่อของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อกับระบบท่อน้ามันในคลังน้ามัน
หรือสถานที่ประกอบกิจการน้ามันอื่น หรือระบบการขนส่งน้ามันทางท่ออื่น
(๕) แบบก่อสร้างเครื่องหมายแสดงในเขตระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๖) แบบก่อสร้างลินปิดเปิดควบคุมการไหลของน้ามัน และสถานีสูบน้ามัน
(๗) รายการค้านวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
แผนผังและแบบก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง ต้องมีมาตราส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ให้สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๖ แบบก่อสร้างตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
(๑) แนวท่อและระดับของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๒) ต้าแหน่งที่ตังของแนวท่อทุกระยะการเปลี่ยนแปลงแนวท่อ พร้อมรายละเอียดโดยรอบ
แนวท่อ
(๓) รูปตัดแนววางท่อตามยาวตลอดแนวท่อและความกว้างของแนวท่อ หากเป็นท่อที่อยู่
ใต้พืนดินต้องระบุความลึกของแนววางท่อ
(๔) รูปตัดตามขวางแสดงรายละเอียดการวางท่อ
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(๕) ขนาดท่อ ความยาวท่อ ความหนาของผนังท่อ พร้อมทังระบุปริมาตร
(๖) ต้ า แหน่ ง ที่ ตั งของลิ นปิ ด เปิ ด ควบคุ ม การไหลของน้ า มั น สถานี สู บ น้ า มั น และที่ ตั ง
ของเครื่องหมายแสดงในเขตระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๗) แผนภาพแสดงอุปกรณ์ของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
ข้อ ๗ ท่อส่งน้ามันต้องเป็นท่อเหล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีค่าความเค้น (stress)
ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และค่าความเค้นคราก (yield strength) ไม่น้อยกว่า
๑๗๒ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร หรือเป็นท่อที่ท้ามาจากวัสดุอื่นที่มีความปลอดภัยและความมั่น คง
แข็งแรงไม่ต่้ากว่าคุณสมบัติที่ก้าหนดในกฎกระทรวงนี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน
ท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการขนส่งน้ามันทางท่อต้องเป็นชนิดที่ใช้กับน้ามัน และไม่ท้า
ปฏิกิริยากับน้ามัน
หมวด ๓
การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตัง และการทดสอบและตรวจสอบ
ข้อ ๘ การออกแบบ การก่อสร้าง และการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งน้ามัน
ทางท่ อ ให้ เ ป็น ไปตามมาตรฐานที่ ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
ล้าดับที่ ASME B31.4 เรื่อง Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่้ากว่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๙ ท่อส่งน้ามันที่อยู่นอกเขตสถานีสูบน้ามันและสถานที่ประกอบกิจการควบคุมต้องวางอยู่
ใต้พืนดิน หากไม่สามารถวางอยู่ใต้พืนดินได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
และต้องด้าเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) ท่อส่งน้ามันต้องวางอยู่บนฐานรองรับที่มีความมั่นคงแข็งแรง
(๒) มี ก ารป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ย านพาหนะหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดมากระท้ า ให้ เ กิ ด การช้ า รุ ด เสี ย หายต่ อ
ท่อส่งน้ามัน
(๓) กรณีท่อส่งน้ามันพาดผ่านทางสัญจร ให้มีข้อความแสดงระยะความสูงจากพืนผิวจราจร
ถึงจุดต่้าสุดของท่อ โครงสร้าง หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของท่อส่งน้ามัน
ข้อ ๑๐ การติดตังท่อส่งน้ามันต้องมีการป้องกันการกัดกร่อนอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(๑) การติ ด ตังท่อ ส่ งน้ า มัน ใต้พื นดินต้องมีก ารป้ องกันการกั ด กร่อ นด้วยไฟฟ้ า (cathodic
protection) ซึ่งมีระดับการป้องกันไม่มากกว่า - ๘๕๐ มิลลิโวลต์
(๒) การติดตังท่อส่งน้ามันต้องมีการเคลือบท่อส่งน้ามันด้วยสารเคลือบที่สามารถยึดติดกับผนังท่อ
อย่างคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม และสามารถใช้งานร่วมกับการป้องกันการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้า
(cathodic protection) ได้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๔ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๑ การติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินที่ลอดผ่านทางสัญจรระบบราง ต้องให้ผนังท่อส่งน้ามัน
หรือวัสดุหุ้มท่อส่งน้ามันอยู่ใต้พืนดินไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก้าหนด
กรณีที่มีการติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินน้อยกว่าระยะที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง การติดตังท่อ
ต้ อ งมี ก ารรองรั บ น้ า หนั ก ได้ ไ ม่ ต่้ า กว่า กรณี ต ามวรรคหนึ่ง โดยผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ต้ อ งเสนอ
แบบก่อสร้างท่อที่มีการรองรับน้าหนักดังกล่า ว เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ก่อนการติดตัง
ข้อ ๑๒ การติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินที่ลอดผ่านทางสัญจรทางบก ต้องให้ผนังท่อส่งน้ามัน
หรือวัสดุหุ้มท่อส่งน้ามันอยู่ใต้พืนดินไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก้าหนด
กรณีที่มีการติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินน้อยกว่าระยะที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง การติดตังท่อ
ต้ อ งมี ก ารรองรั บ น้ า หนั ก ได้ ไ ม่ ต่้ า กว่า กรณี ต ามวรรคหนึ่ง โดยผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ต้ อ งเสนอ
แบบก่อสร้างท่อที่มีการรองรับน้าหนักดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจ พลังงาน
ก่อนการติดตัง
ข้อ ๑๓ การติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินที่ลอดผ่านแม่น้า ล้าคลอง ทะเล หรือทางสัญจร
ทางน้ า ต้ อ งให้ ผ นั ง ท่ อ ส่ ง น้ า มั น หรื อ วั ส ดุ หุ้ ม ท่ อ ส่ ง น้ า มั น อยู่ ใ ต้ พื นดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑.๒๐ เมตร
หรือเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด
กรณีที่มีการติดตังท่อส่งน้ามันใต้พืนดินน้อยกว่าระยะที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง การติดตังท่อ
ต้องมีการรองรับน้าหนักได้ไม่ต่้ากว่ากรณีตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเสนอแบบก่อสร้าง
ท่อที่มีการรองรับน้าหนักดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนการติดตัง
ข้อ ๑๔ ท่อส่งน้ามันใต้พืนดินที่ติดตังโดยวิธีการขุดเปิด ต้องท้าการฝังเทปเตือนสีเหลืองไว้
เหนื อ แนวท่อที่ ระดับความลึกอย่า งน้ อย ๐.๓๐ เมตร โดยต้องมีข้อ ความเตือนเป็นตัวอักษรสีด้า
ตลอดแนวท่อ ดังต่อไปนี
(๑) ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
(๒) ชื่อผู้ประกอบกิจการควบคุม
(๓) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง (๓) และผู้รับผิดชอบ
เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ข้อ ๑๕ ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อต้องมีอุปกรณ์นิรภัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(๑) ลินปิดเปิดควบคุมการไหลของน้ามัน
(๒) ลินปิดเปิดนิรภัยแบบระบายความดัน
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(๓) ลินปิดนิรภัยกรณีฉุกเฉิน
ข้อ ๑๖ แนวเขตระบบการขนส่ ง น้ า มั น ทางท่ อ ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายแสดงในบริ เ วณ
เขตระบบการขนส่งน้ามันทางท่อตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท้าเครื่องหมาย
แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
ข้อ ๑๗ การตรวจสอบระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องด้าเนินการ
ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี
(๑) ตรวจสอบพืนที่แนวท่อส่งน้ามัน อย่างน้อยทุกสองสัปดาห์
(๒) ตรวจสอบการป้ อ งกั น การกั ด กร่ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า (cathodic protection) อย่ า งน้ อ ย
ทุกหกเดือน
(๓) ตรวจสอบระบบควบคุมการขนส่ง ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย อย่างน้อยทุกหนึ่งปี
(๔) ตรวจสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด อย่างน้อยทุกหนึ่งปี
(๕) ทดสอบและตรวจสอบการรั่วซึมและความมั่นคงแข็งแรงของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
อย่างน้อยทุกสิบปี
ก่อนด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง (๕) ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องแจ้งให้
กรมธุรกิจพลังงานทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่าสิบห้าวันท้าการ และเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จให้จัดท้า
รายงานสรุปผลการทดสอบและตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงานทราบ
หมวด ๔
การป้องกันและระงับอัคคีภยั
ข้อ ๑๘ บริเวณอันตรายของระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ ระบบไฟฟ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามัน
ข้อ ๑๙ ห้ามท้าการใด ๆ ที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟภายในเขตระบบ
การขนส่งน้ามันทางท่อและสถานีสูบน้ามัน ยกเว้นกรณีการปฏิบัติงานซ่อมแซมหรือการด้าเนินการอื่นใด
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบกิจการควบคุม
ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท้ า ให้ ร ะบบการขนส่ ง น้ า มั น ทางท่ อ ช้ า รุ ด เสี ย หาย
เกิด การรั่วไหลของน้ามันหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องด้าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด
ข้อ ๒๑ บริเวณสถานีสูบน้ามันต้องติดตังเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ายาดับเพลิง
ขนาดบรรจุไ ม่น้ อยกว่า ๖.๘ กิโ ลกรัม และมีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B
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ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา อย่างน้อยสองเครื่อง
ต่อเครื่องสูบน้ามันหนึ่งเครื่อง
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อย
ทุกหกเดือน
ข้อ ๒๒ บริ เ วณเครื่ อ งสู บ น้ า มั น ต้ อ งจั ด ให้ มี ป้ า ยเตื อ นโดยใช้ ตั ว อั ก ษรสี แ ดงมี ค วามสู ง
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร บนพืนสีขาว และมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี
“อันตราย
๑. ห้ามสูบบุหรี่
๒. ห้ามท้าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ”
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดให้มีการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อย
ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๒) ด้าเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
(๓) จัดท้ารายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
การเตรี ย มพร้ อ มรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ป ระกอบกิ จ การควบคุ ม ต้ อ งจั ด ให้ มี
การประสานงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่แนวท่อ เพื่อการระงับเหตุในแต่ละพืนที่
ได้ทันท่วงที
หมวด ๕
การเลิกใช้งานระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีความประสงค์จะเลิกใช้งานระบบการขนส่ง
น้ามันทางท่อ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงาน โดยแนบเอกสารที่ระบุวัน ที่
เลิกใช้งาน ต้าแหน่ง ขนาด และความยาวของท่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ของระบบการขนส่งน้ามัน
ทางท่อที่จะเลิกใช้งาน พร้อมทังมาตรการในการจัดการและตรวจสอบระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ
ดังกล่าวให้มีความปลอดภัย และมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมในบริเวณพืนที่โดยรอบของระบบ
การขนส่งน้ามันทางท่อภายในหกสิบวันก่อนวันที่เลิกใช้งานระบบการขนส่งน้ามันทางท่อ เพื่อเสนอให้
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๕ ระบบการขนส่งน้ามันทางท่อที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบแบบแปลน
และแบบก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชือเพลิงอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนีใช้บงั คับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่
(๑) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑
ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ
(๒) ข้อ ๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๓ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี
ใช้บังคับ
(๓) ข้ อ ๑๗ วรรคหนึ่ ง (๕) และวรรคสอง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี
(ก) ในกรณี ที่ไ ม่มี ประวัติการทดสอบและตรวจสอบหรือ มีแต่ได้ท้า การทดสอบและ
ตรวจสอบครังสุดท้ายเป็นเวลาเกินสิบปีนับถึงวันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ด้าเนินการทดสอบและ
ตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๕) ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ
(ข) ในกรณีที่มีประวัติการทดสอบและตรวจสอบโดยได้ท้าการทดสอบและตรวจสอบ
ครังสุดท้ายเป็นเวลาไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบ
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๕) ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้ท้าการทดสอบและตรวจสอบครังสุดท้าย เว้นแต่
ระยะเวลาที่ต้องท้าการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเหลือไม่ถึงสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ
ให้ด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๕) ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี
ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการน้ามันและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
โดยที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้การขนส่งน้ามัน ลักษณะของท่อที่ใช้ในการขนส่งน้า มันและการบ้ารุงรักษาท่อส่งน้ามัน และวิธีการ
ปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการขนส่งน้ามันทางท่อ
รวมทังการอื่นใดอัน จ้าเป็น เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กระท้า
โดยการออกกฎกระทรวง จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี

