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กฎกระทรวง 
ควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  (๑)  (๓)  (๕)  และ  (๗)  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ไอน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  ไอน้ํามันเบนซิน  และใหหมายความรวมถึง  ไอของน้ํามนั

เชื้อเพลิงอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  (vapour  recovery  system  stage  I)”

หมายความวา  ระบบปองกันการแพรกระจายของไอน้ํามันเชื้อเพลิงไปสูบรรยากาศ  ระหวางถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือระหวางการถายเทน้ํามัน
เชื้อเพลิงจากรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

“ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  (vapour  recovery  system  stage  II)”  
หมายความวา  ระบบปองกันการแพรกระจายของไอน้ํามันเชื้อเพลิงไปสูบรรยากาศ  ระหวางการถายเท
น้ํามันเชื้อเพลิงจากหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรถในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

“หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  (vapour  recovery  unit)”  หมายความวา  ระบบทอ  ถัง  และ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการเปลี่ยนสถานะของไอน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนของเหลว 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกที่มีถังขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงตรึงไวดานบน  ทั้งนี้  เวนแตรถไฟ 

หมวด  ๑ 
ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

ขอ ๒ ใหมีการติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงตามลักษณะ  เขตพื้นที่  และภายใน
สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑ 
(ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และเขต

พื้นที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
๑. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก   
๒. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง   
๓. สถานที่ เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดย 

รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง   
๔. สถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทาง

ทอและจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานที่ดังกลาวขางตน 
๕. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(ข) ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 
๑. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข 
๒. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒   
(ก) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  และเขต

พื้นที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
๑. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข 
๒. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(ข) ในเขตพื้นที่ทั่วประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
๑. สถานที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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ขอ ๓ หามมิใหรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมไดติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  
ลักษณะที่  ๑  รับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีไอน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานที่ตามขอ  ๒  แมวาสถานที่
ดังกลาวจะมีการติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  แลวก็ตาม 

หมวด  ๒ 
หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

ขอ ๔ หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองประกอบดวยอุปกรณความปลอดภัยและ
สวนประกอบที่จําเปนตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงตามวรรคหนึ่งตองสามารถควบคุมการปลอยทิ้งไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงไดตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

ขอ ๕ ใหติดต้ังหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานที่ดังตอไปนี้ 
(๑) คลังน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๒) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถขนสงน้ํามัน

เชื้อเพลิง   
(๓) สถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและ

จายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
ขอ ๖ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวต้ังชนิดหลังคาลอย  (floating  roof)  หรือชนิดหลังคาลอย

ภายใน  (internal  floating  roof)  ตองจัดใหมีหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง   
ขอ ๗ ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตามแนวต้ังชนิดหลังคาติดตาย  (fixed  roof)  หรือถังเก็บน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามแนวนอน  ตองจัดใหมีระบบทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงจากถังเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงไปยังบริเวณรับ
หรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือติดต้ังหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงหรือโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถกําจัด
ไอน้ํามันเชื้อเพลิงไดอยางมีมาตรฐานเชนหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๘ ผูประกอบกิจการควบคุมตองตรวจสอบและทดสอบระบบของหนวยควบคุมไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหการปลอยทิ้งไอน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด 

หากการตรวจสอบและทดสอบตามวรรคหนึ่งพบวาคาการปลอยทิ้งของไอน้ํามันเชื้อเพลิงเกิน
มาตรฐานคาเฉลี่ยที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด   
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ผูประกอบกิจการควบคุมตองปรับปรุงระบบของหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อใหอากาศที่ระบาย
ออกเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด
โดยไมชักชา 

ขอ ๙ แบบของหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) แบบแปลน 
(๒) แบบดานขาง 
(๓) แบบรูปตัด 
(๔) แบบฐานราก 
(๕) แบบแสดงรายละเอียดของระบบทอ  ถัง  และอุปกรณตาง  ๆ  ใหสามารถตรวจสอบได 
แบบตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหใชมาตราสวนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๕๐   
ขอ ๑๐ ระบบรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองเปนชนิดที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง

เฉพาะดานใตถัง  (bottom  loading)  และตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) แบบแปลน 
(๒) แบบดานขาง 
(๓) แบบรูปตัด 
(๔) แบบฐานราก 
(๕) แบบแสดงรายละเอียดการติดต้ังของแทนรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมดวยระบบทอ

และอุปกรณที่ใชในการควบคุมการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหสามารถตรวจสอบได 
แบบตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหใชมาตราสวนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๕๐ 
ขอ ๑๑ ถังเก็บไอน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองอยูหางจาก

แนวเขตของสถานที่ตามขอ  ๕  ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  และตองอยูหางจากที่พักอาศัยหรือส่ิงที่
กอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร   

ขอ ๑๒ ในกรณีหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงมีอุปกรณที่ทําใหเกิดอุณหภูมิถึงระดับที่น้ํามัน
เชื้อเพลิงสามารถลุกไหมไดเอง  (auto  ignition  temperature)  อุปกรณดังกลาวตองอยูหางจากถังเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๓ ขอตอของแทนรับหรือแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองออกแบบ  และทดสอบตาม
ขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) เปนชนิดที่ใชกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ  และออกแบบใหสามารถรับแรงดันใชงาน
ไดไมนอยกวา  ๕๑๗  กิโลปาสกาล  (๗๕  ปอนดตอตารางนิ้ว)  และตองสามารถทนแรงดันไดไมนอย
กวา  ๑.๕  เทาของแรงดันออกแบบ 

(๒) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว) 
(๓) ในกรณีมีขอตอหลายตัว  ระยะหางในแนวระนาบของจุดศูนยกลางของขอตอแตละตัว

ตองหางกันไมนอยกวา  ๒๕๔  มิลลิเมตร  (๑๐  นิ้ว)  แตตองไมเกิน  ๑.๘๓  เมตร  (๖  ฟุต) 
(๔) ติดต้ังสูงจากระดับพื้นดินระหวาง  ๐.๔๕๘  เมตร  (๑.๕  ฟุต)  ถึง  ๑.๒๒  เมตร  (๔  ฟุต)   
ขอ ๑๔ ระบบทอสําหรับควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  

๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว)  และปลายทอตองติดต้ังขอตอขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว) 
ขอ ๑๕ ระบบอุปกรณควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงของแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงตอง

ออกแบบตามขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระบบอุปกรณควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงข้ันที่  ๑  ตองประกอบดวยมิเตอรและวาลว

ควบคุมปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง  และ 
(๒) ระบบอุปกรณควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงข้ันที่  ๒  ตองประกอบดวยระบบสัญญาณ

จากเครื่องตรวจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงของถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อทําหนาที่ควบคุมปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงมิใหลนถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงขณะถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง 

หมวด  ๓ 
การควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิงประเภท  ก 

และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข 
 

 

ขอ ๑๖ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  
ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตามขอ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ตองจัดใหมีระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะ
ที่  ๑  ซ่ึงมีลักษณะ  วิธีการติดต้ัง  และการทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) แบบของระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตองแสดงรายละเอียดการติดต้ัง  
ระบบทอ  และอุปกรณควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒) ทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองทําดวยวัสดุที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงและไมทําปฏิกิริยากับน้ํามันเชื้อเพลิง  จะเปนทอชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได  และมี
ความลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ตอ  ๑๐๐  ลาดลงไปทางดานถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
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(๓) ขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองเปนชนิดที่สามารถปองกันไอน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหล 
(dry  break  fitting)  และตองมีฝาครอบปดไวในขณะที่ไมมีการถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) ตองติดต้ังอุปกรณปองกันการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงลนถัง  (overfill  protection)  ที่ขอตอ
ทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) ตองติดต้ังอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศที่ปลายทอไอน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ซ่ึงมีลักษณะและการทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(ก) อุปกรณนิรภัยตองเร่ิมเปดระบายที่ความดันไมนอยกวาคาความดันที่ เกิดข้ึน
ในขณะถายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน  แตตอง 
ไมมากกวาความดันออกแบบของถัง  และเปดระบายความดันสุญญากาศ  เมื่อเกิดสุญญากาศภายในถังที่
มีความดันสุญญากาศไมเกิน  ๒,๐๐๐  ปาสกาล  (๘  นิ้วน้ํา)   

(ข) ตองทําการทดสอบอุปกรณนิรภัยดังกลาวทุกสองป 
(๖) ระบบควบคุมไอน้ํามนัเชื้อเพลิงจะตองติดต้ังตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(ก) ระบบทอแยก  (two  point  systems)  ตองจัดใหมีขอตอทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง  สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินแตละถัง  ขอตอทอไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ตอกับสายออนของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อนําไอน้ํามันเชื้อเพลิงกลับสูถังขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ตองมีขนาดใหญกวาทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่แยกไปทอระบายไอน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อให
ไอน้ํามันเชื้อเพลิงไหลกลับเขาสูถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงไดสะดวก  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๑   
ทายกฎกระทรวงนี้ 

(ข) ระบบทอสองชั้น  (coaxial  systems)  ตองจัดใหมีขอตอสองชั้นสําหรับรับน้ํามัน
เชื้อเพลิงและนําไอน้ํามันเชื้อเพลิงกลับไวในทอเดียวกันที่ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินแตละถัง  และ
มีขอตอทอรับน้ํามันเชื้อเพลิงสามทาง  (coaxial  delivery  elbow)  แยกตอไปยังสายออนของรถขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(ค) ระบบทอรวม  (manifolded  systems)  ตองจัดใหมีทอรวมของทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินหลายถัง  เพื่อลดจํานวนขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง  และตอง
ติดต้ังอุปกรณปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงไหลเขาทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินแบบลูกลอย  (extractable  
ball  float  valve)  ที่จุดตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงกับทอรวม  เพื่อปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงไหลเขาทอไอ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๓  ทายกฎกระทรวงนี้  แตสําหรับกรณีที่จุดตอทอรวม 
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อยูสูงกวาถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมตองติดต้ังอุปกรณปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงไหลเขาสูทอไอน้ํามัน
เชื้อเพลิงก็ได  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) เมื่อติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  เสร็จแลว  กอนการใชงานตอง
ทําการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงดวยความดันไมนอยกวา  ๐.๗๐  กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร  (๑๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  หลังจากทิ้งไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  นาที  ตองไมปรากฏรอยร่ัวซึม
ใด   ๆ หรือทําการทดสอบโดยวิธีอื่นตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๘) ใหมีการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ทุกสองปโดยใชกาซ
เฉ่ือยอัดดวยความดันไมนอยกวา  ๐.๐๗  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  (๑  ปอนดตอตารางนิ้ว)  หลังจาก
ทิ้งไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  นาที  ตองไมปรากฏรอยร่ัวซึมใด  ๆ  หรือทําการทดสอบโดยวิธีอื่น
ตามที่กรมธุรกิจพลงังานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๙) การถายเทน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต
พื้นดินที่ติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตองกระทําโดยรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑ 

ขอ ๑๗ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตามขอ  ๒  (๒)  (ก)  
และ  (ข)  ตองจัดใหมีระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  ซ่ึงมีลักษณะ  วิธีการติดต้ัง  และ
การทดสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) แบบของระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  ตองแสดงรายละเอียดการติดต้ัง
ระบบทอ  ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิง  และอุปกรณควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๒) ตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีอุปกรณ  ดังตอไปนี้  
(ก) ตองมีหัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเปนชนิด  ๒  ชั้น  โดยมีชองทางจายน้ํามันเชื้อเพลิง

และชองทางสําหรับใหไอน้ํามันเชื้อเพลิงไหลกลบัคืนสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
(ข) ตองมีสายออนเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปนชนิด  ๒  ชั้น  โดยมีชองทางจายน้ํามันเชื้อเพลิง

และชองทางสําหรับใหไอน้ํามันเชื้อเพลิงไหลกลับคืนสูถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
(๓) ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ  (vapour  check  valve)  ที่ระบบทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกัน

ไอน้ํามันเชื้อเพลิงในระบบไหลยอนกลับออกทางหวัจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๔) ทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองทําดวยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงและไมทําปฏิกิริยากับ

น้ํามันเชื้อเพลิง  จะเปนทอชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ได  และลาดเอียงไมนอยกวา  ๑  ตอ  ๑๐๐  ลาดลงไป
ทางดานถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 
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(๕) การตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงของแตละถังเขารวมกันจะตองติดต้ังอุปกรณปองกันน้ํามัน
เชื้อเพลิงไหลเขาทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง  เชน  ล้ินแบบลูกลอย  (ball  float  valve)  เพื่อปองกันน้ํามัน
เชื้อเพลิงไหลเขาไปในทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเขาไปในถังอื่นในขณะที่รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถายเทน้ํามันเชื้อเพลิงลงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดิน 

(๖) การติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  จะตองเปนชนิดระบบ
สุญญากาศ  (vacuum  assist  systems)  โดยตองจัดใหมีเคร่ืองสูบสุญญากาศ  (vacuum  pump)  ติดต้ังอยู
ในตูจายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือในระบบทอไอน้ํามันเชื้อเพลิง  และเครื่องสูบสุญญากาศนี้ตองสามารถปรับ
การเปลี่ยนแปลงแรงดูดใหสัมพันธกับอัตราการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงที่กําลังไหลลงสูถังน้ํามัน
เชื้อเพลิงของรถ  เพื่อปองกันไมใหถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรถเสียหาย  ดังตัวอยางภาพประกอบที่  ๕   
ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) เมื่อติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  เสร็จแลว  กอนการใชงานตอง
ทําการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงดวยความดันไมนอยกวา  ๐.๗๐  กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร  (๑๐  ปอนดตอตารางนิ้ว)  หลังจากทิ้งไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  นาที  ตองไมปรากฏรอย
ร่ัวซึมใด  ๆ  หรือทําการทดสอบโดยวิธีอื่นตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๘) ใหมีการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  ทุกสองปโดยใชกาซ
เฉ่ือยอัดดวยความดันไมนอยกวา  ๐.๐๗  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  (๑  ปอนดตอตารางนิ้ว)  หลังจาก
ทิ้งไวเปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  นาที  ตองไมปรากฏรอยร่ัวซึมใด  ๆ  หรือทําการทดสอบโดยวิธีอื่น
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด  ๔ 

การควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

ขอ ๑๘ รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการรับหรือจาย
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น้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยระบบ
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ตาม 
ขอ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ตองเปนรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ รับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใตถัง   
(bottom  loading)  และติดต้ังระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑ 

ขอ ๑๙ ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองมี
อุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  และตองติดต้ังตามแบบที่ไดรับอนุญาต   

ขอ ๒๐ ขอตอที่ใชสําหรับการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใตถัง  (bottom  loading)  ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เปนชนิดพอพเพ็ทวาลว  (poppet  valve)  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว)  
สามารถเปดไดลึก  ๕๐.๘  มิลลิเมตร  (๒  นิ้ว)  โดยวัดจากหนาสัมผัสหนาสุด  ตามมาตรฐาน  API  RP 
1004  Bottom  Loading  And  Vapour  Recovery  For  MC-306  Tank  Motor  Vehicles 

(๒) ออกแบบใหสามารถใชงานที่แรงดันไมนอยกวา  ๕๑๗  กิโลปาสกาล  (๗๕  ปอนด 
ตอตารางนิ้ว)  และสามารถทนแรงดันทดสอบไดไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของแรงดันใชงาน 

(๓) ออกแบบใหมีการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางใชงานนอยที่สุด  โดยเมื่อถอดขอตอ
ออกจากกันจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงสูญเสียไดไมเกิน  ๑๐  ลูกบาศกเซนติเมตรตอการถอดหนึ่งคร้ัง   
โดยหาคาเฉลี่ยจากการถอดสามครั้ง 

(๔) ออกแบบใหมีการระบายน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตกคางอยูภายในจนหมดหลังการถายเทน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

(๕) มีฝาครอบปองกันฝุนละออง  โดยฝาครอบตองสามารถปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหล 
จากขอตอไดดวย 

ขอ ๒๑  ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและขอตออุปกรณรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิง   ใตถัง   
ตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอตอรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังไวดานซายของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๒) ในกรณีที่มีขอตอรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงหลายตัว  ระยะหางในแนวระนาบของจุด

ศูนยกลางของขอตอตองหางกันไมนอยกวา  ๒๕๔  มิลลิเมตร  (๑๐  นิ้ว)  แตตองไมเกิน  ๑.๘๓  เมตร   
(๖  ฟุต)  ดานหนาของขอตอตองอยูในแนวด่ิง  และอยูลึกจากดานที่กวางที่สุดของตัวถังรถไมเกิน   
๑๕๒.๔  มิลลิเมตร  (๖  นิ้ว) 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ขอตอรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังอยูสูงจากระดับพื้นดินไมเกิน  ๑.๒๒  เมตร   
(๔  ฟุต)  ในขณะที่ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงวางเปลา  และตองอยูสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา  ๐.๔๕๘  
เมตร  (๑.๕  ฟุต)  ในขณะบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 

(๔) ระบบทอและอุปกรณของถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองออกแบบใหสามารถใชงานที่
แรงดันไมนอยกวา  ๕๑๗  กิโลปาสกาล  (๗๕  ปอนดตอตารางนิ้ว)  และตองสามารถทนแรงดันทดสอบ
ไดไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของแรงดันใชงาน  หากอุปกรณใดไมสามารถทนตอแรงดันดังกลาวไดตองแยก
อุปกรณนั้น  ๆ  ออกตางหากจากระบบรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใตถัง 

(๕) ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีอุปกรณนิรภัยระบายแรงดันและสุญญากาศ  เพื่อปองกัน
ถังเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันระหวางการถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๒๒ ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีเคร่ืองตรวจวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงติดต้ังไวทุกชองบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงลนถัง  โดยอาจเปน
ระบบใดระบบหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ระบบเทอรมิสเตอร  (thermistor  system)  ไดแก  ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ  ขณะที่เคร่ืองตรวจอยูในอากาศอุณหภูมิจะสูงกวาเมื่ออยูในน้ํามันเชื้อเพลิง  เมื่อมีน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาสัมผัสกับเครื่องตรวจจะทําใหอุณหภูมิของเคร่ืองตรวจตํ่าลง  และทําใหคาความตานทาน
ไฟฟาของเครื่องตรวจเปลี่ยนแปลงไปและสงสัญญาณไฟฟาไปยังสถานีจายน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยระบบ
ควบคุมที่สถานีจายน้ํามันเชื้อเพลิงจะตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถังและสั่งปดวาลวจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อปองกันน้ํามันเชื้อเพลิงลนถัง 

(๒) ระบบออปติคอล  (optical  system)  ไดแก  ระบบตรวจสอบการสะทอนแสงภายใน
เคร่ืองตรวจ  ขณะที่เคร่ืองตรวจอยูในอากาศแสงจะสามารถสะทอนกลับไปยังเคร่ืองตรวจจับแสง  
(photo  detector)  เมื่อมีน้ํามันเชื้อเพลิงมาสัมผัสกับเครื่องตรวจ  ลําแสงจะไมสะทอนกลับไปยังเคร่ือง
ตรวจจับแสงและสงสัญญาณไฟฟาไปยังสถานีจายน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยระบบควบคุมที่สถานีจายน้ํามัน
เชื้อเพลงิจะตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถังและสั่งปดวาลวจายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปองกันน้ํามัน
เชื้อเพลิงลนถัง  เคร่ืองตรวจระบบออปติคอลตองอยูหางจากวาลวระบายอากาศเพื่อลดการเกิดฝาซ่ึงจะ
รบกวนการทํางานของเครื่องตรวจ 

ขอ ๒๓ เตารับสัญญาณไฟฟา  (receptacle)  ที่ใชกับเครื่องตรวจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ติดต้ังบนรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒๒  ตองอยูหางจากขอตอรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน  
๒.๑๓๔  เมตร  (๗  ฟุต)  และตองอยูในตําแหนงที่ไมกีดขวางการปฏิบัติงานขณะถายเทน้ํามันเชื้อเพลิง 



หนา   ๑๗ 
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ขอ ๒๔ ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตองมีระบบทอซ่ึงมีพื้นที่หนาตัดไม
นอยกวาพื้นที่หนาตัดของทอ  ๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว)  ปลายทอตองติดต้ังขอตอไอน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนาด  ๑๐๑.๖  มิลลิเมตร  (๔  นิ้ว)  ระบบทอที่ตอระหวางชองบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงกับระบบควบคุมไอ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ตองมีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาพื้นที่หนาตัดของทอ  ๗๖.๒  มิลลิเมตร  (๓  นิ้ว) 

ขอ ๒๕ ขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒๔  ตองเปนชนิดแบบสวมเร็วตามมาตรฐาน 
API  RP  1004  Bottom  Loading  And  Vapour  Recovery  For  MC-306  Tank  Motor  Vehicles  และ
หามใชขอตอสําหรับรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงเปนขอตอไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ  ๒๖  ขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) อยูในแนวเสนผาศูนยกลางของขอตอที่ใชสําหรับรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใตถังขนสง

น้ํามันเชื้อเพลิง และอยูหางจากขอตอสําหรับรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงใตถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
ไมเกิน  ๒.๑๓๔  เมตร  (๗  ฟุต)   

(๒) บริเวณหัวถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงดานทายรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง 
(๓) ศูนยกลางของขอตอทอไอน้ํามันเชื้อเพลิงตองสูงจากระดับพื้นดินไมเกิน  ๑.๕๒๔  เมตร  

(๕  ฟุต)  ในขณะที่ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงวางเปลา  และไมนอยกวา  ๐.๖๐๙  เมตร  (๒  ฟุต)  ในขณะที่
บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง 

ขอ ๒๗ อุปกรณของระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ที่ติดต้ังอยูเหนือถังขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงตองติดต้ังอยูตํ่ากวาระดับโกรงปองกันของรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีรถพลิกคว่ํา 
(overturn  protection) 

ขอ ๒๘ กอนการใชงานคร้ังแรก  ระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตองไดรับ
การทดสอบวาสามารถควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงได  โดยทําการทดสอบดวยแรงดัน  ๔,๕๐๐  ปาสกาล 
(๑๘  นิ้วน้ํา)  และแรงดันสุญญากาศ  ๑,๕๐๐  ปาสกาล  (๖  นิ้วน้ํา)  เปนเวลา  ๕  นาที  และตองมแีรงดัน
เปลี่ยนแปลงไดไมเกิน  ๗๕๐  ปาสกาล  (๓  นิ้วน้ํา)  และตองทําการทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  วาสามารถควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยวิธีดังกลาวทุก  ๆ  สองป  หรือ
ทดสอบโดยวิธีการอื่นตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๕ 
มาตรฐานของอุปกรณและผูทดสอบระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

ขอ ๒๙ อุปกรณควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงของแทนจายน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๑๕  
อุปกรณของระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตามขอ  ๑๖  และอุปกรณของระบบควบคุม
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ไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  ตามขอ  ๑๗  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓๐ การทดสอบระบบของหนวยควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๘  ระบบควบคุมไอน้าํมนั
เชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  ตามขอ  ๑๖  และระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  ตามขอ  ๑๗ 
ตองดําเนินการโดยกรมธุรกิจพลังงานหรือผูทดสอบที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๗  (๔) 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๑ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  
ซ่ึงต้ังอยูในเขตพื้นที่ตามขอ   ๒   ที่ได รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลนแผนผัง  และ
แบบกอสรางตามประกาศกรมโยธาธิการ  เ ร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงประเภทที่  ๑  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  หรือประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ือง  
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่  ๒  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองติดต้ังอุปกรณปองกันการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ลนถัง  ตามขอ  ๑๖  (๔)  เวนแตในกรณีที่มีการทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใตพื้นดินตามกฎหมาย  
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวจะตองติดต้ังอุปกรณปองกันการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงลนถังตาม 
ขอ  ๑๖  (๔) 

ขอ ๓๒ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ที่ไดจัดใหมีระบบควบคุมไอน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๑  และระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง  ลักษณะที่  ๒  แลว  แตไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  ใหสามารถใชระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวไดตอไป  
แตหากมีการดัดแปลง   ตอ เติม   หรือเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมไอน้ํ ามันเชื้อเพลิงดังกล าว 
ตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓๓ ภายใตบังคับขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  สถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ข  คลังน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการรับหรือ
จายน้ํามันเชื้อเพลิงโดยรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  และสถานที่ที่มีการรับหรือจายน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ระบบขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอและจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ตาม
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ขอ  ๒  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลนแผนผัง  และแบบกอสรางตามประกาศ 
กรมโยธาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่  ๑  ลงวันที่  
๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  หรือประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยของสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่  ๒  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ที่ยังไมมีระบบควบคุมไอ
น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎกระทรวงนี้  ตองจัดใหมีระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหนึ่งปนับต้ังแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๓๔ รถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๑๘  ซ่ึงไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบกกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ตองจัดใหมีระบบควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหนึ่งป
นับต้ังแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ปยสวัสด์ิ  อัมระนันทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



                       
 

ตัวอยางภาพประกอบที่ 1 ระบบทอแยก 
 
 

  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ 
  ทอระบายไอน้าํมันเช้ือเพลิง 
  สายออนนาํไอน้าํมันเช้ือเพลิงกลับสูถังขนสงน้าํมันเช้ือเพลิง 
  สายออนลงน้าํมันเชือ้เพลิงเขาสูถังเก็บน้าํมันเช้ือเพลงิใตพ้ืนดิน 
  ขอตอทอรับน้าํมันเช้ือเพลิง 
  ขอตอทอไอน้าํมันเช้ือเพลิง 
  ถังเก็บน้าํมันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน 



           
ตัวอยางภาพประกอบที่ 2 ระบบทอสองชั้น 

 
 

  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ 
  ทอระบายไอน้าํมันเช้ือเพลิง 
  สายออนนาํไอน้าํมันเช้ือเพลิงกลับสูถังขนสงน้าํมันเช้ือเพลิง 
  สายออนลงน้าํมันเชือ้เพลิงเขาสูถังเก็บน้าํมันเช้ือเพลงิใตพ้ืนดิน 
  ขอตอสองช้ัน สาํหรับรับน้าํมันเช้ือเพลิง และนาํไอน้าํมันเช้ือเพลิงกลับ 
  ถังเก็บน้าํมันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน 

 
 



                      
 

ตัวอยางภาพประกอบที่ 3 ระบบทอรวม 
 
 

  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ 
  ทอระบายไอน้าํมันเชือ้เพลิง 
  สายออนนาํไอน้าํมันเช้ือเพลิงกลับสูถังขนสงน้าํมนัเช้ือเพลิง 
  สายออนลงน้าํมันเช้ือเพลิงเขาสูถังเกบ็น้าํมันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน 
  ขอตอทอรับน้าํมันเช้ือเพลิง 
  ขอตอทอไอน้าํมันเช้ือเพลิง 
  ถังเก็บน้าํมันเชือ้เพลิงใตพ้ืนดิน 
  อุปกรณปองกันน้าํมันเช้ือเพลิงไหลเขาสูทอไอน้าํมันเช้ือเพลิง 



 
 

ตัวอยางภาพประกอบที่ 4  
ระบบทอรวมท่ีจุดตอรวมอยูสูงกวาถังขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 

  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ 
  ทอระบายไอน้าํมันเชือ้เพลิง 
  สายออนนาํไอน้าํมันเช้ือเพลิงกลับสูถังขนสงน้าํมนัเช้ือเพลิง 
  สายออนลงน้าํมันเช้ือเพลิงเขาสูถังเกบ็น้าํมันเช้ือเพลิงใตพ้ืนดิน 
  ขอตอทอรับน้าํมันเช้ือเพลิง 
  ขอตอทอไอน้าํมันเช้ือเพลิง 

 
 
 



 

 
 
 

ตัวอยางภาพประกอบที่ 5 ระบบสุญญากาศ 
 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑในการควบคุม 
ไอน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงเก็บรักษาไวในสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง  สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง  คลังน้ํามันเช้ือเพลิง  
และรถขนสงน้ํามันเช้ือเพลิง  สงผลใหเกิดปญหามลภาวะในอากาศเพิ่มมากขึ้น   เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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