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กฎกระทรวง 
คลังน้ํามัน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๗)  และวรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน”  หมายความว่า  น้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
“คลังน้ํามัน”  หมายความว่า  คลังน้ํามันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
“เขตคลังน้ํามัน”  หมายความว่า  แนวเขตของคลังน้ํามันตามที่กําหนดในแผนผังบริเวณ 

ของคลังน้ํามัน   
“จุดวาบไฟ”  หมายความว่า  อุณหภูมิ  ณ  จุดที่ไอของน้ํามันลุกเป็นเปลวไฟวาบขึ้นเม่ือสัมผัส

กับเปลวไฟทดสอบ 
“แท่นจ่ายน้ํามัน”  หมายความว่า  อาคารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายน้ํามันให้กับรถขนส่งน้ํามัน

หรือรถไฟขนส่งน้ํามัน 
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“รถขนส่งน้ํามัน”  หมายความว่า  ยานพาหนะขนส่งน้ํามันทางบกที่มีถังขนส่งน้ํามันตรึงไว้ด้านบน  
แต่ไม่หมายความรวมถึงรถไฟขนส่งน้ํามัน 

“รถไฟขนส่งน้ํามัน”  หมายความว่า  ยานพาหนะขนส่งน้ํามันทางบกที่เดินบนรางและมีถังขนส่ง
น้ํามันตรึงไว้ด้านบน 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

“ศาสนสถาน”  หมายความว่า  วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์  มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวง 
โรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย  หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอ่ืน 

“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

“โบราณสถาน”  หมายความว่า  โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“ทางสัญจร”  หมายความว่า  ทางหลวง  ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  หรือถนนส่วนบุคคล 
“ทางแยก”  หมายความว่า  ทางสัญจรที่มีความกว้างของถนนตั้งแต่  ๑๒  เมตร  ขึ้นไป  และ 

มีความยาวของถนนจากจุดตัดหรือจุดบรรจบตั้งแต่  ๒๐๐  เมตร  ขึ้นไป   
“ความกว้างของถนน”  หมายความว่า  ระยะที่วัดจากเขตทางด้านหนึ่งไปยังเขตทางด้านตรงข้าม 
ข้อ ๓ การวัดระยะห่างของถังเก็บน้ํามันหรือแท่นจ่ายน้ํามัน  ให้วัดจากผนังถังเก็บน้ํามัน 

หรือขอบแท่นจ่ายน้ํามัน  แล้วแต่กรณี 
การวัดระยะห่างของอาคาร  ให้วัดจากผนังหรือเสาอาคาร   
การวัดระยะห่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุด 

หมวด  ๑ 
ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 
 

 

ข้อ ๔ คลังน้ํามันต้องมีแผนผังโดยสังเขปแสดงตําแหน่งที่ตั้งของคลังน้ํามัน  พร้อมส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ   
ที่อยู่รอบเขตคลังน้ํามันภายในระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร   

ในกรณีที่แผนผังตามวรรคหนึ่งไม่สามารถแสดงถึงที่ตั้งของคลังน้ํามันได้  ให้จัดทําแผนผังในระยะ
ที่ทําให้สามารถบ่งชี้ถึงที่ตั้งของคลังน้ํามันได้ 

ข้อ ๕ คลังน้ํามันต้องมีแผนผังบริเวณของคลังน้ํามันที่แสดงแนวเขตที่ดิน  เขตคลังน้ํามัน  
แท่นจ่ายน้ํามัน  ถังเก็บน้ํามัน  บริเวณที่ตั้งกระป๋องน้ํามันหรือถังน้ํามัน  เครื่องสูบน้ํามัน  เครื่องสูบน้ําดับเพลิง  
แหล่งน้ําดับเพลิง  ตําแหน่งระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน  เขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  
ท่อหรือรางระบายน้ําหลัก  และส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  รวมถึงทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ 
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การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องแสดงระยะปลอดภัยต่าง ๆ  ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๖ แผนผังระบบท่อและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ในเขตคลังน้ํามัน  ให้แสดงแต่ละแผนผัง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนผังระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ 
(๒) แผนผังระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์  แสดงตําแหน่งเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  แหล่งน้ําดับเพลิง  

ที่เก็บสารเคมีสําหรับดับเพลิง  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการดับเพลิง  และสถานีดับเพลิง 
ข้อ ๗ ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ให้จัดทําตารางเพื่อแสดงขนาด  ความสูง  และปริมาณความจุ

ของถัง  ชนิดของหลังคาถัง  ชนิดของน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในถัง  และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ  
ที่ติดตั้งอยู่กับถัง 

ข้อ ๘ แบบก่อสร้างถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนส่วนบน  แปลนส่วนล่าง  แปลนฐานราก  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ติดตั้งอยู่กับถัง 
(๒) รูปด้าน  รูปตัด  และรายละเอียดของฐานราก   
(๓) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งถัง 
ข้อ ๙ แบบระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จุดรับ  จุดจ่าย  ขนาดท่อ  ล้ินปิดเปิด  และอุปกรณ์หลัก   
(๒) เครื่องสูบน้ํามันพร้อมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง 
(๓) ฐานรองรับระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ 
ข้อ ๑๐ แบบระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดท่อ  ล้ินปิดเปิด  และอุปกรณ์หลัก   
(๒) เครื่องสูบน้ําพร้อมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง 
(๓) ฐานรองรับระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์   
ข้อ ๑๑ แบบก่อสร้างอาคารแท่นจ่ายน้ํามัน  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนพื้น  แปลนฐานราก  แปลนหลังคา  และแปลนโครงสร้าง   
(๒) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน   
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
(๔) รายละเอียดของโครงสร้าง 
(๕) รายละเอียดของระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับแท่นจ่ายน้ํามัน 
ข้อ ๑๒ แบบก่อสร้างระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก 
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
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(๓) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ  ของระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน   
ข้อ ๑๓ แบบก่อสร้างเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้   
(๑) แปลนพื้น 
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
(๓) รายละเอียดการก่อสร้าง   
ในกรณีที่การก่อสร้างจําเป็นต้องมีฐานราก  ให้แสดงแปลนฐานรากด้วย 
ข้อ ๑๔ แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ํา  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนพื้น   
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
(๓) ฝาตะแกรงปิดรางระบายน้ําและบ่อพัก   
(๔) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ  ของท่อหรือรางระบายน้ํา   
ข้อ ๑๕ แบบก่อสร้างรั้วและประตู  ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลนฐานราก  รูปด้าน  และรูปตัด   
(๒) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ  ของรั้วและประตู   
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการรับหรือจ่ายน้ํามัน  ให้แสดงแบบ

รายละเอียดส่ิงก่อสร้างนั้นด้วย 
ข้อ ๑๗ แผนผังและแบบก่อสร้าง  ให้ใช้มาตราส่วนดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนผังตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๕๐๐  เว้นแต่คลังน้ํามัน 

ที่มีการกล่ันน้ํามัน  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๒,๐๐๐  ทั้งนี้  ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ   
ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน 

(๒) แบบก่อสร้างตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๒)  ข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ข้อ  ๑๒  (๑)  
และ  (๒)  และข้อ  ๑๓  (๑)  และ  (๒)  และวรรคสอง  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  เว้นแต่
คลังน้ํามันที่มีการกล่ันน้ํามัน  แบบก่อสร้างตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๒)  ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  
ใน  ๒๕๐   

ข้อ ๑๘ การก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ภายในเขตคลังน้ํามัน  ให้มีระยะความคลาดเคล่ือน
จากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัยตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้  และสัดส่วนของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ  ให้มีระยะความคลาดเคล่ือน
จากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนญุาตได้ไม่เกินร้อยละห้า 

ข้อ ๑๙ คลังน้ํามันต้องแสดงรายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรง  ระบบปลอดภัย  และระบบ
ควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามัน  แท่นจ่ายน้ํามัน  เขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  ระบบท่อน้ํามัน  
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ระบบท่อดับเพลิง  ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน  ระบบอุปกรณ์นิรภัย  ระบบไฟฟ้า  ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า  หรือส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ภายในเขตคลังน้ํามัน 

หมวด  ๒ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก 
 

 

ข้อ ๒๐ คลังน้ํามันต้องมีระยะปลอดภัยภายนอก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่การขนส่งน้ํามัน 
(๒) ตั้งอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร   
(๓) ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา  ศาสนสถาน  สถานพยาบาล  และโบราณสถานไม่น้อยกว่า  

๒๐๐  เมตร   
(๔) ตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานที่อ่ืนใดนอกจาก  (๒)  และ  (๓)  และในระยะห่างเท่าใด  ให้เป็นไป

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
การวัดระยะห่างระหว่างคลังน้ํามันกับเขตสถานที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้วัดจากผนังถังเก็บน้ํามัน 

กับเขตสถานที่นั้น 
ข้อ ๒๑ คลังน้ํามันเพื่อการจําหน่ายต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมต่อกับทางสัญจรที่มีความกว้างของถนน 

ไม่น้อยกวา่  ๑๒  เมตร  และต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทําทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเข้า
และทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตหรือเจ้าของทางสัญจรดังกล่าว  ทั้งนี้  
ทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ขอบทางเล้ียวเข้า
และเล้ียวออกต้องโค้งออก  และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เพื่อให้รถขนส่งน้ํามันเข้าออก 
ได้โดยสะดวก  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๒) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับทางสัญจรที่มีเกาะกลาง  
ทางระบายน้ํา  หรือกําแพงเพื่อแบ่งการจราจรเป็นสองทิศทาง  ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง  
ทางระบายน้ํา  หรือกําแพงของทางสัญจรดังกล่าวไม่น้อยกวา่  ๕๐  เมตร  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๒  
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๓) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ  ต้องไม่อยู่ตรงโค้งของทางสัญจร 
ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  และจะต้องห่างจากจุดเริ่มต้นของโค้งดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๔) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ  ต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยก 
ที่อยู่ฝ่ังเดียวกันไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๔  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๕) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ  ต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งของทางสัญจร
ที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน  ๑  ต่อ  ๒๕  ขึ้นไป  และต้องไม่อยู่บนทางสัญจร  ที่มีความลาดชัน
เกิน  ๑  ต่อ  ๒๕  ขึ้นไป  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๕  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 ในกรณีที่ทางสัญจรมีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งตั้งแต่  ๑  ต่อ  ๕๐  ถึง  ๑  ต่อ  ๒๕  
จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ  ต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้ง  และต้องห่างจากจุดเริ่มต้น
โค้งตั้งของทางสัญจรดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  เมตร  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๖  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ  ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดส้ินสุด
ของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันด้านใดด้านหนึ่งเกิน  ๑  ต่อ  ๕๐  ที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า  
๕๐  เมตร  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๗  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) จุดเริ่มต้นหรือจุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานให้วัดจากจุดเริ่มต้นหรือจุดส้ินสุดของเชิงลาด
ของทางส่วนที่เชื่อมกับสะพานที่มีความลาดชันตั้งแต่  ๑  ต่อ  ๕๐  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  หากมีความลาดชัน
ไม่เกิน  ๑  ต่อ  ๕๐  ให้วัดจากคอสะพาน  ดังตัวอย่างภาพประกอบที่  ๘  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

คลังน้ํามันที่มีทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่ผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัย
และได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแล้ว  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดว่าด้วยระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมต่อกับ
ทางสัญจรและลักษณะของทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 

ข้อ ๒๒ คลังน้ํามันเพื่อการใช้เองต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทําทางเชื่อมกับ
ทางสัญจรเพื่อใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตหรือเจ้าของ
ทางสัญจรด้วย 

หมวด  ๓ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน 

 
 

ข้อ ๒๓ การตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่เหนือพื้นดินต้องมีระยะปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะปลอดภัยโดยรอบถังที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  และชนิดไวไฟ

น้อยที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด 
ระยะปลอดภยัต่ําสุด  (เมตร) 

ถังตามแนวตั้ง ถังตามแนวนอน 
ก.  ระยะห่างระหว่าง 

ถังกับเขตท่ีดิน 
๓๐ 

 
๓๐ 

ข.  ระยะหา่งระหว่าง 
ถังกับอาคาร 

๒๐ 
 

๒๐ 
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รายละเอียด 
ระยะปลอดภยัต่ําสุด  (เมตร) 

ถังตามแนวตั้ง ถังตามแนวนอน 
ค.  ระยะหา่งระหว่าง 

ถังกับถัง 
 

-  ถงัท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๑๐  
เมตร  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า   
๑/๒  ของเส้นผา่ศูนย์กลางของ 
ถังใบใหญ ่
-  ถงัท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน  ๑๐  
เมตร  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า   
๑/๒  ของเส้นผา่ศูนย์กลางของ 
ถังใบใหญ่  และต้องไม่น้อยกว่า   
๑๐  เมตร  แต่หากระยะหา่งดังกล่าว 
เกิน  ๑๕  เมตร  จะใช้ระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ก็ได ้

ไม่น้อยกว่า  ๑/๓  ของผลบวกของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของถังท่ีตดิกัน 

ง.  ระยะห่างระหว่าง 
ถังกับขอบด้านในของ
เขื่อน  กําแพง  หรือ
บ่อเก็บกักนํ้ามัน 

ไม่น้อยกว่า  ๑/๒  ของความสงู 
ของถงั 

ไม่น้อยกว่า  ๑/๒  ของความสงู 
ของถงั 

จ.  ระยะห่างระหว่าง 
ถังกับสันเขื่อน 
ด้านนอก  กรณีมีกลุ่ม
ถังสองกลุ่มตดิกัน 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

ฉ.  ระยะหา่งระหว่าง 
ถังกับแท่นจ่ายนํ้ามัน 

ไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  
หรือถังใบใหญ่ในกรณีท่ีมีหลายถงั   
แตต่้องไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  แต่หาก
ระยะห่างดังกล่าวเกิน  ๑๕  เมตร  จะใช้
ระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ก็ได ้

ไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  หรือถัง 
ใบใหญ่ในกรณีท่ีมีหลายถงั  แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า  
๖  เมตร  แต่หากระยะหา่งดังกล่าวเกิน  ๑๕  
เมตร  จะใช้ระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  
ก็ได้ 

ช.  ระยะหา่งระหว่าง 
สันเขื่อนด้านในกับ 
เขตท่ีดินหรือแหล่ง 
จุดตดิไฟถาวร 

๑๕ ๑๕ 

ซ.  ระยะห่างระหว่าง 
ถังกับส่วนของ
กระบวนการผลิต 
ในโรงกลั่นนํ้ามัน 

๓๐ ๓๐ 
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รายละเอียด 
ระยะปลอดภยัต่ําสุด  (เมตร) 

ถังตามแนวตั้ง ถังตามแนวนอน 
ฌ.  ระยะห่างระหว่าง 

จุดรับหรือจุดจ่าย
นํ้ามันกับอาคาร   
เขตท่ีดิน  แหล่งจุด 
ติดไฟถาวร  หรือ 
ส่วนของกระบวนการ
ผลิตในโรงกล่ันนํ้ามัน 

๑๕ ๑๕ 

หมายเหต ุ ๑.  ถังท่ีเก็บนํ้ามันชนิดไวไฟน้อยท่ีมีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  แต่ตัง้ถงัไว้ในกลุ่มเดยีวกับถงัใน
ตาราง  ให้มีระยะปลอดภัยตามตารางข้างต้น 

๒.  อาคารตาม  ข.  ไม่รวมถึงอาคารโรงสูบนํ้ามัน  อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย  อาคารอุปกรณ์เคร่ืองวัด  
และอาคารอ่ืน ๆ  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาคารเหล่าน้ีต้องก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ ่ และต้องไม่ใชเ้ป็นอาคารสํานักงานหรือท่ีพักอาศัย 

๓.  ระยะห่างระหว่างถงักับถงัตาม  ค.  ในกรณีท่ีถงัตามแนวตัง้และถังตามแนวนอนอยู่ติดกัน   
ให้ใช้ระยะห่างมากท่ีสุดท่ีคํานวณไดเ้ป็นเกณฑ ์

 

(๒) ระยะปลอดภัยโดยรอบถังที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  
ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด ระยะปลอดภยัต่ําสุด  (เมตร)   

ก.  ระยะห่างระหว่างถงักับเขตท่ีดิน 
ข.  ระยะหา่งระหว่างถังกับอาคาร 
ค.  ระยะหา่งระหว่างถังกับถัง   
ง.  ระยะห่างระหว่างถังกับขอบด้านนอกของเขื่อน  กําแพง  หรือ 

บ่อเก็บกักนํ้ามัน 
จ.  ระยะห่างระหว่างถงักับขอบด้านในของเขื่อน  กําแพง  หรือ 

บ่อเก็บกักนํ้ามัน 
ฉ.  ระยะหา่งระหว่างถังกับส่วนของกระบวนการผลติในโรงกล่ันนํ้ามัน 

๔.๕๐ 
๔.๕๐ 
๑.๕๐ 
๓ 

 
๑.๕๐ 

 
๔.๕๐ 

หมายเหต ุ อาคารตาม  ข.  ไม่รวมถงึอาคารโรงสูบนํ้ามัน  อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย  อาคารอุปกรณ์เคร่ืองวัด  และ
อาคารอ่ืน ๆ  ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาคารเหล่าน้ีต้องก่อสร้างด้วยวัสดถุาวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่  และต้องไม่ใช้เป็นอาคารสํานักงานหรือท่ีพักอาศัย 
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(๓) บริเวณถังหรือกลุ่มถังเก็บน้ํามันและแท่นจ่ายน้ํามันต้องทํารั้วล้อมรอบด้วยวัสดุที่แข็งแรง
และไม่ติดไฟ  มีความสูงไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  และมีระยะห่างจากถังเก็บน้ํามันและแท่นจ่ายน้ํามัน 
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  รั้วต้องมีประตูทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ 

(๔) ถังหรือกลุ่มถังเก็บน้ํามันต้องมีเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันล้อมรอบ  โดยเขื่อน  
กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (ก) มีขนาดพอที่จะเก็บน้ํามันของถังใบที่ใหญ่ที่สุด  และมีความม่ันคงแข็งแรง 
 (ข) มีความสูงไม่เกิน  ๓  เมตร  โดยวัดจากขอบบนสันเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน

ด้านนอก  เว้นแต่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวยจะมีความสูงเกิน  ๓  เมตร  ก็ได้  แต่ต้องได้รับการตรวจสอบ
และเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

 (ค) ถังที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่ตั้งเป็นกลุ่มถังภายในเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  
หากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน  ๔๕  เมตร  ต้องทําเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันย่อยซ่ึงสูง 
ไม่น้อยกว่า  ๐.๔๕  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๓  เมตร  เพื่อก้ันถังนั้น  โดยมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของปรมิาณความจุของถังเก็บน้ํามัน  สําหรับถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๔๕  เมตร  จะทําเขื่อน  
กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันย่อยก้ันถังนั้นก็ได้ 

 (ง) กรณีที่เขื่อนเป็นเขื่อนดินที่มีความสูงมากกว่า  ๐.๙๐  เมตร  ต้องมีส่วนบนเรียบและ 
มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร 

 (จ) พื้นภายในบริเวณเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันต้องมีความลาดเอียงออกจาก
ถังเก็บน้ํามันไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  ไปที่ผนังเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  หรือรางระบายน้ํา  
หากสภาพพื้นภายในบริเวณเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันเป็นพื้นดิน  ต้องทําการบดอัดดินให้มี
ความแน่นสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า  Modified  Proctor  Density 

 (ฉ) ในกรณีที่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวยให้สามารถสร้างเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกัก
น้ํามันล้อมรอบถังเก็บน้ํามันได้  ให้สามารถสร้างเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันห่างจากถังเก็บน้ํามันได้
โดยการวางท่อหรือรางระบายน้ํามัน  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานและมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ท่อหรือรางระบายน้ํามันต้องออกแบบให้ระบายน้ํามันในอัตราไหลไม่น้อยกว่า
อัตราไหลสูงสุดของเครื่องสูบน้ํามันที่สูบน้ํามันเข้าถังที่อยู่ในเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันนั้น   

  ๒) ท่อหรือรางระบายน้ํามันต้องมีความลาดเอียงออกจากถังเก็บน้ํามันไม่น้อยกว่า  
๑  ใน  ๑๐๐  เป็นระยะไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

  ๓) ขอบสันเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันด้านในต้องห่างจากเขตที่ดิน   
แหล่งจุดติดไฟถาวร  หรือส่วนของกระบวนการผลิตในโรงกล่ันน้ํามันไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

  ๔) เขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันต้องสามารถเก็บกักน้ํามันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งเท่าของปริมาตรของถังใบใหญ่ที่สุด 
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 (ช) การระบายน้ําออกจากเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามันไปสู่ระบบบําบัดหรือ 
แยกน้ําปนเป้ือนน้ํามัน  ต้องจัดให้มีล้ินปิดเปิดที่มีขนาดเพียงพอต่อการระบายน้ําโดยแสดงรายละเอียดไว้
ในแผนผังบริเวณ  และล้ินปิดเปิดต้องปิดอยู่ตลอดเวลา  จะเปิดเม่ือมีการระบายน้ําเท่านั้น   

(๕) การตั้งถังเก็บน้ํามัน  หากตั้งเป็นกลุ่มถัง  ให้ปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 
 (ก) ตั้งถังเก็บน้ํามันเป็นแถวไม่เกินสองแถวภายในกลุ่มถัง  และต้องมีถนนรวมไหล่ทาง

กว้างไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงบริเวณถังเก็บน้ํามันในแถวที่สองได้ 
 (ข) กลุ่มถังเก็บน้ํามันชนิดหลังคาลอยหรือชนิดหลังคาลอยภายใน  กลุ่มถังหนึ่งให้มี

ปริมาณความจุรวมกันไม่เกิน  ๑๒๐  ล้านลิตร  เว้นแต่ในกลุ่มถังมีถังเก็บน้ํามันไม่เกินสามถัง  ให้มี
ปริมาณความจุเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่า 

 (ค) กลุ่มถังเก็บน้ํามันชนิดหลังคาติดตาย  กลุ่มถังหนึ่งให้มีปริมาณความจุรวมกันไม่เกิน  
๖๐  ล้านลิตร  เว้นแต่ในกลุ่มถังมีถังเก็บน้ํามันไม่เกินสามถัง  ให้มีปริมาณความจุเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่า 

 (ง) กลุ่มถังที่เก็บน้ํามันดิบ  ห้ามมิให้เก็บร่วมกับถังที่เก็บน้ํามันชนิดอ่ืน ๆ  และหากถังใด
ถังหนึ่งมีปริมาณความจุเกิน  ๖๐  ล้านลิตร  ให้มีถังได้ไม่เกินสองถัง   

 การเก็บน้ํามันในกลุ่มถังตาม  (ข)  และ  (ค)  รวมกันในกลุ่มถังเดียวกัน  ให้เก็บได้ตามหลักเกณฑ์
ตาม  (ค) 

ข้อ ๒๔ การตั้งถังเก็บน้ํามันใต้พื้นดินให้มีระยะห่างจากเขตคลังน้ํามันและอาคารไม่น้อยกว่า  
๓  เมตร  และให้มีระยะห่างระหว่างถังกับถังไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร 

ข้อ ๒๕ ภายในเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน  ห้ามมิให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ํามันที่ใช้สําหรับ
รับหรือจ่ายน้ํามัน  จุดรับหรือจุดจ่ายน้ํามัน  และห้ามมิให้เก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ   

ข้อ ๒๖ ให้ติดตั้งสะพานข้ามแนวท่อ  หรือเขื่อนหรือกําแพงเก็บกักน้ํามัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ทอ่ที่มีความสูงเกิน  ๐.๕๐  เมตร 
(๒) เขื่อนหรือกําแพงเก็บกักน้ํามันที่มีความสูงเกิน  ๐.๙๐  เมตร 
(๓) เขื่อนดินที่มีความสูงเกิน  ๒  เมตร 
สะพานตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีความม่ันคงแข็งแรง  ใช้วัสดุที่แข็งแรงและไม่ติดไฟ  โดยติดตั้ง

อย่างน้อยสองจุดในตําแหน่งตรงข้ามกัน  และตั้งอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ําดับเพลิง   
ให้ติดตั้งบันไดขึ้นลงบ่อเก็บกักน้ํามัน  โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับการติดตั้งสะพานตามวรรคสอง 
ข้อ ๒๗ ภายในกลุ่มถังเก็บน้ํามัน  หากมีการเก็บผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย 
ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้ติดตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ไว้ในอาคาร  เว้นแต่ถังที่ใช้เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อย

ที่มีจุดวาบไฟเกิน  ๙๓  องศาเซลเซียส  ให้เก็บไว้ในอาคารได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 
ข้อ ๒๙ การตั้งกระป๋องน้ํามัน  ถังน้ํามัน  หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กในเขตคลังน้ํามันต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามมิให้เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากไว้ในอาคาร 
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(๒) การเก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ในอาคารเก็บน้ํามัน  ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) อาคารเก็บน้ํามันต้องมีความสูงไม่เกินสองชั้น  ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่  
ในกรณีที่เป็นอาคารไม่มีผนัง  อาคารต้องห่างจากเขตคลังน้ํามัน  อาคารเก็บน้ํามันอ่ืน  หรืออาคารอ่ืน ๆ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  ในกรณีที่เป็นอาคารมีผนัง  ต้องมีประตูเข้าออกเป็นชนิดที่มีอุปกรณ์ให้ประตูปิดเอง
โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้  ระยะเวลาทนไฟของผนังอาคารและประตู  ตลอดจนระยะปลอดภัยของอาคารให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในตารางดังต่อไปนี้ 

ชนิด 
ของนํ้ามัน 

ระยะเวลาทนไฟของ 
ผนังอาคาร 

 

ระยะเวลาทนไฟของประต ู ระยะปลอดภยัของอาคารเก็บนํ้ามัน
กับเขตคลังนํ้ามัน   

อาคารเก็บนํ้ามันอ่ืน   
หรืออาคารอ่ืน ๆ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไม่น้อยกว่า  ๔  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 

ชนิดไวไฟน้อย ไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า  ๑  ชั่วโมง   

๓๐  นาที 
ไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 

 (ข) อาคารเก็บน้ํามันต้องมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุกในอัตราสูงสุด  
รวมทั้งน้ําหนักอ่ืน ๆ  ที่อาจจะกระทําต่ออาคารเก็บน้ํามันได้โดยปลอดภัย 

 (ค) บริเวณที่ตั้งกระป๋องน้ํามันหรือถังน้ํามัน  ต้องมีขอบก้ันล้อมรอบสูงไม่น้อยกว่า   
๐.๑๐  เมตร  เพื่อป้องกันมิให้น้ํามันรั่วไหล  และต้องจัดให้มีการระบายน้ําออกอย่างเพียงพอ 

 (ง) การตั้งกระป๋องน้ํามัน  ถังน้ํามัน  หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ํามัน 
ที่ไม่ใช่อาคารเก็บน้ํามันโดยเฉพาะตาม  (จ)  และ  (ฉ)  ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ 

การตั้งกระป๋องน้ํามันหรือถังน้ํามัน 
ชนิด 

ของนํ้ามัน 
 

ปริมาณ
นํ้ามัน 

แต่ละกลุ่ม
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน  
(ลิตร) 

ปริมาณ 
นํ้ามันรวม   

(ลิตร) 

ระยะปลอดภยัวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 
ระยะห่างจาก 
เขตคลังนํ้ามัน  
อาคารเก็บ 

นํ้ามันอ่ืน  หรือ
อาคารอ่ืน  ๆ

ระยะห่าง
ระหว่าง 

กลุ่มกับกลุ่ม 
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน 

ระยะห่าง 
ระหว่าง 

กลุ่มภาชนะ 
บรรจุนํ้ามัน 
กับอาคาร 
เก็บนํ้ามัน 

ระยะห่าง 
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตัง้ 

 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

ไม่เกิน   
๓๘,๐๐๐ 

ไม่เกิน   
๑๐๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๓ 

ชนิดไวไฟ
น้อย 

ไม่เกิน   
๕๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน   
๒๐๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๓ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๖ 
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การตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก 

ชนิด 
ของนํ้ามัน 

ปริมาณ 
นํ้ามัน 

แต่ละกลุ่ม
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน  
(ลิตร) 

ปริมาณ 
นํ้ามันรวม 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภยัวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 
ระยะห่างจาก
เขตคลังนํ้ามัน  
อาคารเก็บ 

นํ้ามันอ่ืน  หรือ
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะห่าง
ระหว่าง 

กลุ่มกับกลุ่ม 
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน 

ระยะห่าง
ระหว่าง 

กลุ่มภาชนะ
บรรจุนํ้ามัน
กับอาคาร 
เก็บนํ้ามัน 

ระยะห่าง
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตัง้ 

 
 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

ไม่เกิน   
๑๕๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน   
๓๐๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๔ 

ชนิดไวไฟ
น้อย 

ไม่เกิน   
๒๐๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน   
๓๘๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๓ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๔ 

 (จ) การตั้งกระป๋องน้ํามัน  ถังน้ํามัน  หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ํามันโดยเฉพาะ  
ให้เป็นไปตามตารางใน  (ง)  แต่ไม่จํากัดปริมาณน้ํามันรวม 

 (ฉ) อาคารเก็บน้ํามันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิงตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  การตั้งกระป๋องน้ํามัน  ถังน้ํามัน  หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไว้ในอาคารดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) การเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก  ชนิดไวไฟปานกลาง  หรือชนิดไวไฟน้อยไว้นอกอาคารให้เป็นไป
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ชนิด 
ของนํ้ามัน 

ภาชนะ
บรรจุนํ้ามัน 

ปริมาณ 
นํ้ามัน 

แต่ละกลุ่ม
ภาชนะ
บรรจุ
นํ้ามัน   
(ลิตร) 

ระยะปลอดภยัวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 
ระยะห่างจาก 
เขตคลังนํ้ามัน  
อาคารเก็บ 

นํ้ามันอ่ืน  หรือ 
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะห่าง
ระหว่าง 

กลุ่มกับกลุ่ม 
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน 

ความยาว 
กลุ่มภาชนะ 
บรรจุนํ้ามัน 

ระยะห่าง
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตัง้  

ชนิดไวไฟ
มาก 
 

ถังนํ้ามัน ไม่เกิน   
๔,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๒๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

ไม่เกิน   
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๓ 

ถังเก็บ
นํ้ามัน 
ขนาดเล็ก 

ไม่เกิน   
๑๕,๐๐๐   

ไม่น้อยกว่า   
๒๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

ไม่เกิน   
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๔ 
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ชนิด 
ของนํ้ามัน 

ภาชนะ
บรรจุนํ้ามัน 

ปริมาณ 
นํ้ามัน 

แต่ละกลุ่ม
ภาชนะ
บรรจุ
นํ้ามัน   
(ลิตร) 

ระยะปลอดภยัวัดจากผิวภาชนะ  (เมตร) 
ระยะห่างจาก 
เขตคลังนํ้ามัน  
อาคารเก็บ 

นํ้ามันอ่ืน  หรือ 
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะห่าง
ระหว่าง 

กลุ่มกับกลุ่ม 
ภาชนะ

บรรจุนํ้ามัน 

ความยาว 
กลุ่มภาชนะ 
บรรจุนํ้ามัน 

ระยะห่าง
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตัง้  

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

กระป๋อง
นํ้ามันหรือ
ถังนํ้ามัน 

ไม่เกิน   
๓๓,๐๐๐ 

 

ไม่น้อยกว่า   
๗.๕๐   

 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

 

ไม่เกิน   
๖๐ 

 

ไม่น้อยกว่า   
๐.๙๐ 

 

ไม่เกิน   
๔ 

 
ถังเก็บ
นํ้ามัน 
ขนาดเล็ก 

ไม่เกิน   
๖๖,๐๐๐   

ไม่น้อยกว่า   
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

ไม่เกิน   
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๐.๙๐   

ไม่เกิน   
๓   

ชนิดไวไฟ
น้อย 
 

กระป๋อง
นํ้ามันหรือ
ถังนํ้ามัน   

ไม่เกิน   
๘๓,๐๐๐ 

 

ไม่น้อยกว่า   
๓   

 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

 

ไม่เกิน   
๖๐ 

 

ไม่น้อยกว่า   
๐.๙๐ 

 

ไม่เกิน   
๕   

 
ถังเก็บ
นํ้ามัน 
ขนาดเล็ก 

ไม่เกิน   
๑๗๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า   
๓ 

ไม่น้อยกว่า  
๑.๕๐ 

ไม่เกิน   
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๐.๙๐ 

ไม่เกิน   
๔ 

(๔) การเก็บน้ํามันหลายชนิดไว้ภายในอาคารเก็บน้ํามันเดียวกัน  หรือในกลุ่มเดียวกัน  ในกรณี
ตั้งอยู่นอกอาคาร  ปริมาณการจัดเก็บและระยะปลอดภัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของน้ํามันชนิดที่ไวไฟ
สูงกว่า   

(๕) บริเวณที่ตั้งกระป๋องน้ํามัน  ถังน้ํามัน  หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไว้นอกอาคาร  ต้องมี
ขอบก้ันล้อมรอบสูงไม่น้อยกว่า  ๐.๑๐  เมตร  เพื่อป้องกันมิให้น้ํามันรั่วไหล  และต้องจัดให้มีการระบาย
น้ําออกอย่างเพียงพอ 

หมวด  ๔ 
ถังเก็บน้ํามันและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๓๐ ถังเก็บน้ํามันต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตัวถังต้องทําด้วยเหล็ก 
(๒) แผ่นเหล็กและเหล็กโครงสร้างที่นํามาใช้สร้างถังต้องได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานสากล 
(๓) แผ่นเหล็กผนังถังต้องมีค่าความเค้นคราก  (yield  stress)  ไม่น้อยกว่า  ๒๐๖  นิวตัน 

ต่อตารางมิลลิเมตร   
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(๔) ค่าความถ่วงจําเพาะของน้ํามันที่ใช้ในการออกแบบ   ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง   แต่ถ้า 
ค่าความถ่วงจําเพาะมากกว่าหนึ่งจะต้องใช้ค่าความถ่วงจําเพาะที่แท้จริงในการคํานวณออกแบบ 

ถังเก็บน้ํามันที่ทําด้วยวัสดุอ่ืน  ต้องมีมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓๑ ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีลักษณะตามข้อ  ๓๐ 
(๒) ฐานรองรับถังต้องมีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของตัวถังและน้ําหนักบรรจุ

ในอัตราสูงสุด  รวมทั้งน้ําหนักอ่ืน ๆ  ที่อาจจะกระทําต่อตัวถังนั้นได้โดยปลอดภัย 
(๓) ถังที่มีปริมาณความจุตั้งแต่  ๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ขึ้นไป  ต้องแสดงผลสํารวจคุณสมบัติของดิน

ในบริเวณที่ก่อสร้างถังไม่น้อยกว่าสองจุด  เพื่อประกอบการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของฐานรากรองรับถงั   
(๔) ต้องแสดงข้อมูลทางวิศวกรรมให้สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อถัง 

ในกรณีที่มีการรับหรือจ่ายน้ํามันเข้าหรือออกจากถัง  หรือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายในถัง 
(๕) ท่อระบายอากาศของถังต้องออกแบบให้มีความดันไม่เกิน  ๗.๕  มิลลิบาร์  และความดัน

สุญญากาศไม่เกิน  ๒.๕  มิลลิบาร์ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่น้ํามัน  หากจะนํามาใช้เป็นถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ต้องทําการทดสอบ

และตรวจสอบตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓๒ ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ตามแนวตั้ง  ให้ระบุข้อความเก่ียวกับเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  

ความสูง  ความกว้าง  ความยาวของถัง  ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์  ปริมาณความจุของน้ํามัน 
ที่ได้รับอนุญาต  วัน  เดือน  ปี  ที่ได้รับอนุญาตครั้งล่าสุด  และการทดสอบถังครั้งล่าสุด  โดยข้อความนั้น
มีขนาดตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ  ๒๕  เมตร  ไว้ที่ด้านข้าง 
ของผนังถังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน 

ข้อ ๓๓ ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ให้บรรจุน้ํามันไดไ้ม่เกินร้อยละเก้าสิบของปริมาตรถัง   
ข้อ ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคลังน้ํามัน  การวัดปริมาณน้ํามันในถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  

ให้ถือตามปริมาตรถัง  ไม่ว่าจะมีน้ํามันอยู่ปริมาณเท่าใดก็ตาม 
ข้อ ๓๕ ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยเพื่อป้องกันน้ํามันล้นถัง   
ข้อ ๓๖ การออกแบบ  การประกอบ  และการติดตั้งถังเก็บน้ํามัน  ให้เป็นไปตามวิธีการที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
ข้อ ๓๗ ในกรณีพื้นที่ใดอยู่ในเขตที่อาจได้รับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  การออกแบบส่ิงก่อสร้างถั งเก็บน้ํ ามันขนาดใหญ่ที่ มีปริมาณความจุเกิน   
๑๐๐,๐๐๐  ลิตร  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

ข้อ ๓๘ ถังเก็บน้ํามันจะต้องทําการทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งานและเม่ือใช้งาน 
ครบหนึ่งปีและสิบห้าปี   
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การทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน  ให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การทดสอบและตรวจสอบเม่ือใช้งานครบหนึ่งปีและสิบห้าปี  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนส่งน้ํามัน 

ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องยื่นรายละเอียดของอุปกรณ์เก่ียวกับล้ินปิดเปิด  ระบบอุปกรณ์
สําหรับดับเพลิง  และอุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ  ที่ติดตั้งไว้กับถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ให้กรมธุรกิจพลังงาน
พิจารณาอนุญาตก่อนเก็บน้ํามัน 

การตรวจสอบภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
และผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรายงานการตรวจสอบไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีให้กรมธุรกิจพลังงาน
สามารถเรียกตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๐ การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน  ต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทดสอบและ
ตรวจสอบน้ํามัน  โดยผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ให้
กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี 

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําการทดสอบและตรวจสอบโดย 
ผู้ประกอบกิจการควบคุมซ่ึงอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมวด  ๕ 
ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ 

 
 

ข้อ ๔๑ ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ที่ใช้กับถังเก็บน้ํามันต้องมีลักษณะและวิธีการติดตั้ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและน้ําหนักต่าง ๆ  ที่มากระทําต่อระบบท่อได้
โดยปลอดภัย 

(๒) ท่อที่นํามาใช้ในระบบท่อน้ํามันต้องทําด้วยเหล็กกล้า  หรือทําด้วยวัสดุอ่ืนที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ระบบท่อน้ํามันที่ต่อกับเครื่องสูบน้ํามันต้องจัดให้มีล้ินปิดเปิดสําหรับท่อทางเข้าและท่อทางออก
จากเคร่ืองสูบน้ํามันเพื่อหยุดการสูบน้ํามันในกรณีฉุกเฉิน 

(๔) การติดตั้งระบบท่อน้ํามันเหนือพื้นดินต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ท่อต้องวางอยู่บนฐานรองรับที่ทําด้วยคอนกรีตหรือคานเหล็กที่มีความม่ันคงแข็งแรง

เหนือพื้นดิน  และมีระยะสูงจากพื้นดินเพียงพอเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 
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 (ข) มีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืนมากระทําให้เกิดการชํารุดเสียหายต่อระบบ
ท่อน้ํามัน  และมีการป้องกันมิให้เกิดการกัดกร่อน 

 (ค) ท่อที่วางไว้เหนือพื้นดินและพาดผ่านทางสัญจร  ให้แสดงระยะความสูงจากพื้นผิวจราจร
ถึงจุดต่ําสุดของท่อ  โครงสร้าง  หรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ของท่อนั้น 

(๕) การติดตั้งระบบท่อน้ํามันใต้พื้นดินต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ท่อที่ใช้ต้องเป็นท่อที่มีความต้านทานการกัดกร่อน  หรือมีการป้องกันการกัดกร่อน 
 (ข) จัดให้มีเครื่องหมายแสดงแนววางท่ออย่างชัดเจน 
 (ค) ในกรณีที่มีการติดตั้งล้ินปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ไว้ใต้พื้นดิน  ต้องติดตั้งให้สามารถ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาได้โดยสะดวก 
(๖) วัสดุที่ใช้ในระบบท่อน้ํามัน  เช่น  ล้ินปิดเปิด  ปะเก็น  วัสดุป้องกันการรั่วซึม  ต้องเป็นชนิด 

ที่ใช้กับน้ํามันโดยเฉพาะ  และไม่ทําปฏิกิริยากับน้ํามัน 
ข้อ ๔๒ แท่นจ่ายน้ํามัน  และจุดรับหรือจุดจ่ายน้ํามันต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจาก

ไฟฟ้าสถิตตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ
กิจการน้ํามัน 

ข้อ ๔๓ ล้ินปิดเปิด  อุปกรณ์  ท่ออ่อน  และเครื่องสูบน้ํามันที่ติดตั้งกับระบบท่อน้ํามัน   
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องแสดงรายละเอียดและทําการตรวจสอบเช่นเดียวกับข้อ  ๓๙ 

ข้อ ๔๔ ระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์ต้องทําการทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน  และ
เม่ือใช้งานครบสิบห้าปี 

การทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน  ให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

การทดสอบและตรวจสอบเม่ือใช้งานครบสิบห้าปี  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการซ่อมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนส่งน้ํามัน 

ข้อ ๔๕ การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ํามันและอุปกรณ์  ต้องดําเนินการโดยผู้ทดสอบ
และตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  และ 
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี 
ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําการทดสอบและตรวจสอบโดย 
ผู้ประกอบกิจการควบคุมซ่ึงอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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ข้อ ๔๖ คลังน้ํามันต้องติดตั้งระบบท่อน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   
๑๐๐  มิลลิเมตร  หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และต้องมีหัวท่อจ่ายน้ําดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองจุด   

ในกรณีที่คลังน้ํามันมีระบบท่อน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  มิลลิเมตร  
จะต้องติดตั้งท่อรับน้ําจากภายนอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  มิลลิเมตร  หรือเท่ากับ
ขนาดของท่อน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และต้องมีหัวท่อรับไม่น้อยกว่าสองหัว  
พร้อมทั้งต้องจัดให้มีข้อต่อเพื่อรับน้ําดับเพลิงให้มีชนิดเดียวกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ ๔๗ คลังน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิง  ขนาดบรรจุ 
ไม่น้อยกว่า  ๖.๘๐  กิโลกรัม  และมีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า  3A  40B  ตามมาตรฐาน
ระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอ่ืน
ที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ติดตั้งไว้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารเก็บน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองเครื่องต่อพื้นที่  ๒๐๐  ตารางเมตร  
เศษของ  ๒๐๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๒) อาคารบรรจุผลิตภัณฑ์สําเร็จรปูของน้าํมันชนิดไวไฟปานกลางต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า
ส่ีเครื่องต่อพื้นที่  ๒๐๐  ตารางเมตร  สําหรับน้ํามันชนิดไวไฟน้อย  ต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครือ่ง
ต่อพื้นที่  ๒๐๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๐๐  ตารางเมตร  ให้คิดเป็น  ๒๐๐  ตารางเมตร 

(๓) บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่องต่อจํานวนเครื่องสูบ
น้ํามันสองเครื่อง  กรณีมีเครื่องสูบน้ํามันมากกว่าแปดเครื่อง  จะต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าส่ีเครื่อง 

(๔) บริเวณแท่นจ่ายน้ํามันหรือจุดรับน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่องต่อจุดรับ
หรือจ่ายน้ํามันสองช่อง 

(๕) บริเวณจุดรับหรือจ่ายน้ํามันโดยรถไฟขนส่งน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง
ต่อความยาวระหว่างช่องรับหรือจ่ายน้ํามันไม่เกิน  ๓๐  เมตร 

(๖) บริเวณท่าเรือที่รับหรือจ่ายน้ํามันต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองเครื่องต่อจุดรับ 
หรือจ่ายน้ํามัน  และให้มีเครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า  ๕๐  กิโลกรัม  อีกหนึ่งเครื่องต่อจุดรับ
หรือจ่ายน้ํามัน 

(๗) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง  ให้ติดตั้งโดยรอบบริเวณคลังน้ํามันในที่ที่สามารถมองเห็นและ
นําไปใช้งานได้โดยสะดวก 

ข้อ ๔๘ คลังน้ํามันต้องจัดให้มีโฟมเข้มข้นที่นํามาใช้เป็นสารละลายโฟมได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนสารละลายโฟมที่ต้องฉีดเข้าถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ให้คํานวณจากชนิดของถัง
และชนิดของน้ํามันตามที่กําหนดในตารางดังต่อไปนี้ 
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ชนิดของถัง ชนิดของนํ้ามัน 

อัตราการใช ้
สารละลายโฟม   
(ลิตรต่อนาที 

ต่อตารางเมตร) 

พ้ืนท่ี 
ท่ีใช้ในการคํานวณ 

(ตารางเมตร) 

เวลาท่ีใช ้
ในการคํานวณ 

(นาที) 

ชนิดหลังคา 
ติดตาย 

ชนิดไวไฟมาก 

๔.๑ พ้ืนท่ีหน้าตัดของถัง 

๕๕ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง  หรือ 
ชนิดไวไฟน้อย 

๓๐ 

ชนิดหลังคาลอย ทุกชนิด ๑๒.๒ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดระหว่าง 

เขื่อนกันโฟมบนหลงัคาถงั 
ถึงผนังถงั 

๒๐ 

ชนิดหลังคาลอย 
ภายใน 

ชนิดไวไฟมาก 

๔.๑ พ้ืนท่ีหน้าตัดของถัง 

๕๕ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง  หรือ 
ชนิดไวไฟน้อย 

๓๐ 

ทุกชนิด ๑๒.๒ 

พ้ืนท่ีหน้าตัดระหว่าง
เขื่อนกันโฟมบนหลังคา

ถังถงึผนังถงั   
กรณีหลังคาลอยภายใน 

ทําด้วยเหล็ก 

๒๐ 

(๒) ปริมาณสารละลายโฟมต้องเติมเต็มท่อโฟม  โดยการคํานวณจากขนาดและความยาวรวม
ของท่อโฟม 

(๓) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใช้สําหรับฉีดเสริมเฉพาะจุดต้องมีอัตราการฉีดสารละลายโฟม 
ไม่น้อยกว่า  ๑๘๙  ลิตรต่อนาที  จํานวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในตารางดังต่อไปนี้ 

ขนาดของถังเก็บน้ํามันกับจํานวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟม 

เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  (เมตร) จํานวนข้ันตํ่าของอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟม  (จุด) 
ไม่เกิน  ๑๙.๕๐ 
เกิน  ๑๙.๕๐  -  ๓๖ 
เกิน  ๓๖ 

๑ 
๒ 
๓ 
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ขนาดของถังเก็บน้ํามันกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม 

เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง  (เมตร) เวลาข้ันตํ่าของการฉีดสารละลายโฟม  (นาที) 
ไม่เกิน  ๑๐.๕๐ 
เกิน  ๑๐.๕๐  -  ๒๘.๕๐ 
เกิน  ๒๘.๕๐ 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 

(๔) สารละลายโฟมต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามัน 
(๕) ปริมาณโฟมเข้มข้นที่ต้องจัดเก็บให้คํานวณจากสารละลายโฟมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  

ของถังที่ใช้ปริมาณโฟมเข้มข้นสูงสุด   
 คลังน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันไม่เกิน  ๑๒๐  ล้านลิตร  ต้องมีการสํารองโฟมเข้มข้นไว้อีก 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า 
 คลังน้ํามันที่ มีปริมาณน้ํามันเกิน  ๑๒๐  ล้านลิตร  และคลังน้ํ ามันไม่ว่าจะเก็บน้ํ ามัน 

ในปริมาณเท่าใดที่มีโรงกล่ันน้ํามันตั้งอยู่ติดกัน  ต้องมีการสํารองโฟมเข้มข้นไว้อีกไม่น้อยกว่าสามเท่า   
(๖) การเก็บโฟมเข้มข้นและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการดับเพลิง  ให้จัดเก็บไว้โดยรอบบริเวณ

คลังน้ํามันในที่ที่สามารถมองเห็นและนําไปใช้งานได้โดยสะดวก  และมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา 
ข้อ ๔๙ คลังน้ํามันต้องจัดให้มีระบบจ่ายน้ําสําหรับดับเพลิงให้เพียงพอต่อการระงับอัคคีภัย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้สําหรับฉีดสารละลายโฟมในข้อ  ๔๘ 
(๒) ใช้เป็นน้ําหล่อเย็นโดยต้องมีปริมาณน้ําในอัตราไม่น้อยกว่า  ๒  ลิตรต่อนาทีต่อตารางเมตร  

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  นาที  โดยการคิดคํานวณพื้นที่ของถังเก็บน้ํามัน  ให้เป็นไปตามรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ถังเก็บน้ํามันที่มีโอกาสเกิดการใช้น้ําหล่อเย็น  ให้คิดคํานวณพื้นที่ของผนังถังและหลังคาถัง  และ 
 (ข) ถังเก็บน้ํามันอ่ืนที่ตั้งอยู่โดยรอบถังเก็บน้ํามันตาม  (ก)  ให้คิดเฉพาะพื้นที่ของผนังและหลังคา

ถังเก็บน้ํามันที่อยู่ในรัศมีหนึ่งเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของถังตาม  (ก)  ในกรณีที่เป็นถังตามแนวตั้ง  หรือ
หนึ่งเท่าของความยาวถังตาม  (ก)  ในกรณีที่เป็นถังตามแนวนอน  ทั้งนี้  การวัดระยะให้วัดจากผนังถังตาม  (ก) 

(๓) ใช้เป็นน้ําดับเพลิงเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  โดยต้องมีปริมาณน้ํา
ในอัตราไม่น้อยกว่า  ๑,๙๐๐  ลิตรต่อนาที  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที 

การคํานวณอัตราการจ่ายน้ําตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานวณตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  รวมกันจาก
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดปริมาณการใช้น้ําสูงสุด 

ข้อ ๕๐ คลังน้ํามันต้องจัดให้มีแหล่งน้ําหรือที่เก็บน้ํา  โดยแหล่งน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้นต้องมี
ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้น้ําสูงสุดตามข้อ  ๔๙  อยู่ตลอดเวลา   

ข้อ ๕๑ ถังเก็บน้ํามันดังต่อไปนี้  ต้องติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ําหล่อเย็นหรือ
หัวฉีดน้ําที่สามารถหล่อเย็นโดยรอบถัง  และมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
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(๑) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  ๖  เมตร  ขึ้นไป  และเก็บน้ํามัน
ชนิดไวไฟมาก   

(๒) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  ๖  เมตร  ขึ้นไป  และเก็บน้ํามัน
ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย  ยกเว้นน้ํามันหล่อล่ืน  และอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
หรือหนาแน่นปานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  แต่ในกรณีที่ประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าวในภายหลัง  
ให้ติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ําหล่อเย็นหรือหัวฉีดน้ําที่สามารถหล่อเย็นโดยรอบถังโดยเร็ว   

(๓)  ถังเก็บน้ํามันที่ใช้เก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่อยู่ในกลุ่มถังเก็บน้ํามัน
ที่ใช้เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากตาม  (๑)   

ข้อ ๕๒ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงต้องมีความดันและอัตราการไหลสอดคล้องกับปริมาณการใช้
สารละลายโฟม  น้ําหล่อเย็น  และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ประกอบในการดับเพลิงตามที่กําหนดในข้อ  ๔๙  
และต้องมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่ใช้เครื่องยนต์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง  โดยมีท่อสําหรับสูบน้ําจากแหล่งน้ํา
หรือที่เก็บน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า  ๑๐๐  มิลลิเมตร  โดยตําแหน่งการปิดเปิดของเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงต้องอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยสะดวก  และมีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
และจะต้องทําการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๕๓ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงต้องติดตั้งหรือวางไว้ในตําแหน่ง
ที่ห่างจากแท่นจ่ายน้ํามัน  กลุ่มถังเก็บน้ํามัน  และจุดรับหรือจ่ายน้ํามันไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

ข้อ ๕๔ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิง  และน้ํายาโฟมเข้มข้น  ต้องตรวจสอบ
คุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพเก็บไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้   

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ํายาดับเพลิง  และน้ํายาโฟมเข้มข้น  ต้องมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๕๕ ท่อน้ําดับเพลิงและท่อโฟมให้ทาสีตลอดทั้งเส้น  โดยท่อน้ําดับเพลิงให้ใช้สีแดง  และ
ท่อโฟมให้ใช้สีเหลือง 

ข้อ ๕๖ คลังน้ํามันต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยที่สามารถได้ยินหรือรับรู้ได้อย่างทั่วถึง  
โดยติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุไว้ใกล้แท่นจ่ายน้ํามัน  กลุ่มถังเก็บน้ํามัน  จุดรับน้ํามัน  หรือจุดจ่ายน้ํามัน 
ไม่น้อยกว่าสองตําแหน่ง  โดยต้องมีจํานวนที่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย  และติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ
ในบริเวณอาคารสํานักงานหนึ่งตําแหน่ง  หรือติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด  
และต้องทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๕๗ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม้  และมีการฝึกซ้อมแผน
ระงับเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลังน้ํามันอยู่ในเขตท้องที่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
และต้องจัดทํารายงานการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้เก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเพื่อให้
กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้ 
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คลังน้ํามันให้แสดงรายงานการประเมินความเส่ียง  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕๘ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทําขั้นตอนในการรับหรือจ่ายน้ํามันไว้ในบริเวณ 
จุดรับน้ํามัน  จุดจ่ายน้ํามัน  และแท่นจ่ายน้ํามัน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๙ คลังน้ํามันที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบแบบแปลนและแบบก่อสร้าง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่ 

(๑) ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ระบบท่อและอุปกรณ์  หากไม่มีประวัติการทดสอบและตรวจสอบ  
หรือมีประวัติดังกล่าวแต่เกินสิบห้าปีนับถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ระบบท่อและอุปกรณ์  พร้อมทั้งให้ติดตั้งระบบอุปกรณ์เตือนภัยป้องกันน้ํามันล้นถัง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 ในกรณีที่มีประวัติการทดสอบและตรวจสอบไม่เกินสิบห้าปีนับถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่  ระบบท่อและอุปกรณ์  พร้อมทั้งให้ติดตั้ง
ระบบอุปกรณ์เตือนภัยป้องกันน้ํามันล้นถังตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้ทํา
การทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด  เว้นแต่ระยะเวลาที่ต้องทําการทดสอบและตรวจสอบดังกล่าว
เหลือไม่ถึงสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบภายในสามปี 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

(๒) การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด  ๖  ให้ดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแตว่ันทีก่ฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ยกเว้นถังเก็บน้ํามันที่มีลักษณะตามข้อ  ๕๑  
ให้ดําเนินการปรับปรุงการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด  ๖  เม่ือต้องทําการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ตาม  (๑) 

(๓) ถังเก็บน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟน้อย  ให้ทําการสร้างเขื่อน  กําแพง  หรือบ่อเก็บกักน้ํามัน 
มีความสูงไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร  โดยรอบถังเก็บน้ํามันหรือกลุ่มถังเก็บน้ํามันภายในสามปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

(๔) ระบบท่อน้ําดับเพลิงและท่อโฟม  ต้องปรับปรุงเก่ียวกับสัญลักษณ์ของสี  ให้เป็นไปตามข้อ  ๕๕  
ให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๖๐ คลังน้ํามันที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หากมีการรื้อถอน
แล้วก่อสร้างถังเก็บน้ํามันขึ้นใหม่ในตําแหน่งเดิม  โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บน้ํามันไม่เกินกว่าที่เคยได้รับ
ใบอนุญาตไว้  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด  ๒  และหมวด  ๓  เฉพาะที่เก่ียวกับระยะปลอดภัย 
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ข้อ ๖๑ คลังน้ํามันที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หากมีการสร้าง 
ถังเก็บน้ํามันขึ้นใหม่ในเขตคลังน้ํามันดังกล่าวภายในสิบปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้มีระยะปลอดภัย
ภายนอกตามข้อ  ๒๐  (๓)  ได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับที่ต้ัง  แผนผัง  รูปแบบ  และลักษณะของคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ 
ในการบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงและการบํารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว  และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน  การจัดให้มี
และบํารุงรกัษาอุปกรณ์หรอืเครือ่งมืออื่นใดภายในสถานทีดั่งกล่าว  รวมทั้งกําหนดการอื่นใดอันจําเป็นเพื่อประโยชน์
แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือความเสียหาย  หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล  สัตว์  
พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง  ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วย 
การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้ง  การอนุญาต  และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิงได้แยกการประกอบกิจการควบคุมในส่วนของคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงออกเป็น
คลังนํ้ามัน  คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และคลังก๊าซธรรมชาติ  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับคลังนํ้ามัน 
ให้เป็นไปตามมาตรา  ๗  ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


