
 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

หลักการ 
 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสง
น้ํามัน 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๗ (๓) (๕) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการบํารุงรักษาถังหรือภาชนะ 
ที่ใชในการบรรจุหรือขนสงน้ํามัน และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณ
หรือเครื่องมืออ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเก็บรักษา การขนสง การใช การจําหนาย  
และการแบงบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมอื่นใด หรือกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปน  สมควรกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามัน ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่เก่ียวของ
กับถัง ที่ไดมีการใชงานมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่งจนอาจเกิดการชํารุด รั่วซึม หรือสึกกรอน   
ทั้งนี ้เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับถัง อุปกรณ หรือเครื่องมือของ 
สถานที่ประกอบกิจการน้ํามันดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 



 
 

กฎกระทรวง 
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๓) (๕) และ (๗) และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

“การซอมบํารุง” หมายความวา การบํารุงรักษาหรือการซอมแซมถังเก็บน้ํามัน  
ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่เก่ียวของกับถัง เพ่ือใหอยูในสภาพที่ดี สามารถใชงานได
โดยปลอดภยั หรือเพ่ือยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น 

“การบํารุงรักษา” หมายความวา การดูแล การตรวจสอบ การตรวจวัด การตรวจ
ความเรียบรอย หรือการดําเนินการอ่ืนใด 

“การซอมแซม” หมายความวา การแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงถังที่ชํารุด 
รั่วซึม หรือสึกกรอนใหกลับคืนสูสภาพเดิม ซึง่การแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
มีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของถัง เชน การตัด การเปลี่ยน หรือการตอเพ่ิมผนังหรือพ้ืนของถัง 

“ผูควบคุมการซอมบํารุง” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ซึ่งมีความรู ความชํานาญ และประสบการณ 
ดานการทดสอบและตรวจสอบ หรือการซอมบํารุง ไมนอยกวาหาป 

“ผูทดสอบและตรวจสอบ” หมายความวา ผูทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบ
และตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน 

“บริเวณอันตราย” หมายความวา บริเวณอันตรายของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามัน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการ
น้ํามัน 
 
 



 ๒

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๒  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบักับถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามันที่มีปริมาณ
ความจุเกิน ๒,๕๐๐ ลิตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

ขอ ๓  ถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามันเมื่อใชงานแลว ตองไดรับการซอมบํารุง 
ตามวาระและครบวาระ 

การซอมบํารุงตามวาระใหดําเนินการทุกหนึ่งป 
การซอมบํารุงครบวาระใหดําเนินการตามระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
(๑) ทุกสิบหาป สําหรับคลังน้ํามัน 
(๒) ทุกสิบป สําหรับสถานที่เก็บรักษาน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน 
(๓) ทุกหกป สําหรับถังขนสงน้ํามัน 

 
ขอ ๔  การซอมบํารุงครบวาระหรือการซอมบํารุงในกรณีที่มีเหตุอันอาจสงผลกระทบ

ตอความม่ันคงแข็งแรงของถัง เชน ไฟไหม อุบัติเหตุ ผูประกอบกิจการควบคมุตองจัดใหมีผูควบคุม
การซอมบํารุง เพ่ือทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติงานการซอมบํารุง ควบคุมดูแลการซอมบํารุง จัดทํา
รายงานผลการซอมบํารุง และควบคุมดูแลการรื้อถอน  ทั้งนี้ ตามที่ผูประกอบกิจการควบคุม
มอบหมาย 

ผูประกอบกิจการควบคุมตองแจงใหกรมธุรกิจพลังงานทราบกอนดําเนินการ 
ซอมบํารุงตามวรรคหนึ่ง และเก็บรายงานผลการซอมบํารุงดังกลาว เพ่ือใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังไดจนกวาจะถึงกําหนดการซอมบํารุงครบวาระครั้งตอไป 

 
ขอ ๕  ถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามันทีไ่ดรับการซอมแซมเพ่ือใชงานตอไป  

ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานกอนการใชงาน 
 
ขอ ๖  การซอมบํารุงดังตอไปนี้ ตองไดรบัการทดสอบและตรวจสอบโดยผูทดสอบ

และตรวจสอบ 
(๑) การซอมบํารุงตามวาระ สําหรับคลังน้ํามัน 
(๒) การซอมบํารุงครบวาระ หรือการซอมบํารุงในกรณีที่มีเหตุอันอาจสงผลกระทบ

ตอความม่ันคงแข็งแรงของถัง เชน ไฟไหม อุบัติเหตุ สําหรับคลังน้ํามัน สถานท่ีเก็บรักษาน้ํามัน  
สถานีบริการน้ํามัน และถังขนสงน้ํามัน 

 
ขอ ๗  ถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามันที่เลิกใชงาน ตองไมมีน้ํามันและไอน้ํามัน

เหลือคางอยูในถัง และตองแจงการเลิกใชงานใหกรมธุรกิจพลังงานทราบดวย 
 



 ๓

ขอ ๘  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามัน ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ  
ที่มีวิธกีารทดสอบและตรวจสอบหรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและตรวจสอบ ท่ีมีมาตรฐาน 
ไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้หรือที่มมีาตรการอ่ืนเพ่ือความปลอดภัย ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๒ 
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวตัง้ 

   
 

สวนที่ ๑ 
การวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๙  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันครบวาระ ตองจัดใหมีแผนปฏิบัติงาน 
ที่มีรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การชี้บงและวิเคราะหอันตราย มาตรการปองกัน 
อันตราย และระบบการตรวจสอบความปลอดภัย 

 
ขอ ๑๐  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันที่จะตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถัง  

กอนเขาปฏิบัติงานตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ถายน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามัน หากถังติดตั้งระบบทําความรอน เชน ทอไอน้ํา 

ขดลวดทําความรอน ตองปดระบบทําความรอน และรอใหอุณหภูมิภายในถังลดลงเหมาะแกการสูบถาย
น้ํามันเสียกอน แลวจึงดําเนินการถายน้ํามันออกจากถัง 

ถังเก็บน้ํามันท่ีมีกํามะถันตกคาง เมื่อถายน้ํามันออกหมดแลว ใหฉีดน้ําเขาไป
ภายในถังใหทั่ว โดยเฉพาะบริเวณซอกมุมและรอยตอ เพื่อปองกันการลุกติดไฟไดเอง 

(๒) ระบายไอน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามัน  
(ก) การระบายไอน้ํามันดวยเครื่องดูดลมหรือเครื่องเปาลม ตองเปนชนิดท่ีปองกัน

การระเบิด หรือชนิดท่ีขับดวยลม หรือชนิดอ่ืนตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 
(ข) ตองดูดหรือเปาระบายไอน้ํามันออกทางชองสําหรับคนเขา (manhole) 

หรือทางทอระบายไอน้ํามัน ไปในทิศทางท่ีไมเปนอันตรายตอคนหรือสัตว 
(ค) การใชเครื่องเปาลมระบายไอน้ํามัน ตองควบคุมมิใหความดันในถังเก็บ

น้ํามันสูงเกินกวา ๓๔.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนดตอตารางนิ้ว) สําหรบัถังเก็บน้ํามันท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต ๓.๕ เมตรข้ึนไป และตองไมเกิน ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) 
สําหรับถังเก็บน้ํามันที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา ๓.๕ เมตร 

(ง) การระบายไอน้ํามันผานชองสําหรับคนเขา (manhole) ที่อยูใกลพ้ืนดิน  
ตองตอปลองที่มีความสูงไมนอยกวา ๔ เมตร เพ่ือระบายไอน้ํามันขึ้นสูดานบน 

(จ) ตองตรวจวัดคาความเขมขนของไอน้ํามันและคาปริมาณออกซิเจนดวย
เครื่องวัดกาซ (gas detector) โดยคาความเขมขนของไอน้ํามันตองเปนรอยละศูนยของคาความ
เขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได (lower explosive limit : LEL)  



 ๔

และคาปริมาณออกซิเจนตองไมนอยกวารอยละ ๑๙.๕ และไมมากกวารอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร  
จึงจะเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ํามันได 

ในกรณทีี่ตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ํามันขณะที่คาความเขมขน
ของไอน้ํามันและคาปริมาณออกซิเจนไมเปนไปตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

๑) กรณทีี่คาความเขมขนของไอน้ํามันมากกวารอยละยี่สิบของ 
คาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได หามเขาไปปฏิบัติงานภายใน 
ถังเก็บน้ํามัน 

๒) กรณีที่คาความเขมขนของไอน้ํามันมากกวารอยละสิบแตไมเกิน 
รอยละยี่สิบของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได  
ใหเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ํามันไดเฉพาะกรณีที่จําเปน แตหามปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิด 
เปลวไฟหรือประกายไฟ และผูที่เขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ํามันตองสวมเครื่องแบบชนิดทนไฟ 
(fire retardant clothing) และไมสะสมประจุไฟฟาสถิต (anti - static clothing)  
และสวมชุดเครื่องชวยหายใจ โดยมีเครื่องชวยหายใจสํารองแบบพกพาและเครื่องวัดกาซประจําตัว  
หากความเขมขนของไอน้ํามันมีคามากกวารอยละยี่สิบของคาความเขมขนข้ันต่ําของไอน้ํามัน 
ในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได ตองรีบออกจากถังเก็บน้ํามนัทันที 

๓) กรณีที่คาความเขมขนของไอน้ํามันอยูระหวางรอยละศูนยถึงรอยละสิบ
ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได ใหเขาไปปฏิบัติงานภายใน
ถังเก็บน้ํามันได โดยผูที่เขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ํามันตองสวมเครื่องแบบชนิดทนไฟ  
(fire retardant clothing) และไมสะสมประจุไฟฟาสถิต (anti - static clothing) และสวมชุด
เครื่องชวยหายใจ หากความเขมขนของไอน้ํามันมีคามากกวารอยละสิบของคาความเขมขนขั้นต่ํา 
ของไอน้ํามันในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได ตองรีบออกจากถังทันที 

(๓) กอนการทําความสะอาดถังเก็บน้ํามัน ตองตัดหรือแยกระบบ ดังตอไปนี้  
ออกจากถังเก็บน้ํามัน 

(ก) ระบบไฟฟา 
(ข) ระบบเครื่องกวน 
(ค) ระบบเครื่องมือวัด เชน เครื่องวัดระดับน้ํามัน (tank gauging instrument) 

เครื่องสงสัญญาณปองกันน้ํามันลนถัง (tank high level alarm) 
(ง) ระบบทอน้ํามันท่ีมิใชทอระบายไอน้ํามัน และปดทอดวยหนาแปลนบอด 

หรือดวยวิธีอ่ืน 
ในกรณทีี่ถังเก็บน้ํามันติดตั้งระบบดับเพลิง ใหตัดหรือแยกระบบดับเพลิง

หลังจากที่ไดระบายไอน้ํามันเรียบรอยแลว 
(๔) การทําความสะอาดถังเก็บน้ํามัน โดยการฉีดน้ําหรือไอน้ํา ซึ่งตองจํากัดอัตราการไหล

ของน้ําที่ฉีดเพื่อปองกันการสะสมประจุไฟฟาสถิต หากฉีดโดยใชหัวฉีดเดียว อัตราการไหลของน้ํา 
ตองไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรตอนาที หากฉีดโดยใชหัวฉีดหลายหัว อัตราการไหลของน้ํารวมกันตองไมเกิน 
๓,๐๐๐ ลิตรตอนาที  โดยของเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดถัง เชน สารเคมี น้ํามันปนเปอน  
น้ําปนเปอน กากตะกอน ตองจัดเก็บและบําบัดใหถูกตองตามที่กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
กฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกําหนด 
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ขอ ๑๑  การควบคุมและปองกันการเกิดประกายไฟในการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามัน  
ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

(๑) เตรียมพ้ืนที่สําหรับการปฏิบัติงานใหเห็นชัดเจน โดยก้ันบริเวณท่ีจะใชปฏิบัติงาน  
จัดสถานที่สําหรับเวลาพัก และติดปายตาง ๆ ตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติงานการซอมบํารุง 

(๒) กําหนดผูรับผิดชอบและขั้นตอนในการอนญุาตใหเขาไปปฏิบัติงาน สําหรับงาน 
ที่มีความเสี่ยงสูง เชน การทํางานภายในถังเก็บน้ํามัน การทํางานในที่สูง 

(๓) ซักซอมวิธีปฏิบัติงานใหแกคนงานทุกคนที่เขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
(๔) อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดที่ใชในพ้ืนที่ปฏิบัติงานตองเปนชนิดท่ีปองกัน 

การระเบิด (explosion proof) หรือชนิดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ (non - sparking tools) 
(๕) อุปกรณเครื่องกล เชน เครื่องดูดลมหรือเครื่องเปาลมที่ใชในการระบายอากาศ 

เครื่องสูบน้ํามัน เครื่องสูบน้ําหรือของเสียที่ตกคางภายในถังเก็บน้ํามัน ตองเปนชนิดท่ีปองกัน 
การระเบิด หรือชนิดท่ีขับดวยลม หรือชนิดอ่ืนตามที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

(๖) รถดูด (vacuum truck) ท่ีใชสูบและขนถายของเสียออกจากถังเก็บน้ํามัน  
ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันโดยเฉพาะ 

(๗) อุปกรณไฟฟาที่มีความจําเปนตองใช หากไมเปนชนิดที่ปองกันการระเบิด  
ตองวางอยูนอกเข่ือนกักเก็บน้ํามันและบริเวณอันตราย หรือวางหางจากถังเก็บน้ํามันไมนอยกวา  
๑๕ เมตร โดยใหใชอุปกรณดังกลาวไดเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไดรับการตรวจสอบวาไมมีไอน้ํามัน 

(๘) ตองจัดเตรียมระบบทอดับเพลิงและน้ํายาดับเพลิงใหพรอมและเพียงพอ 
ตอการใชงานตลอดเวลาที่มีการซอมบํารุง 

ในกรณทีี่ไมมีระบบทอดับเพลิงและน้ํายาดับเพลิง ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิง 
ชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม มีความสามารถ 
ในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A 40B ตามมาตรฐานปองกันอัคคภีัยของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จํานวนไมนอยกวา ๒ เครื่อง มีสภาพพรอมใชงาน โดยติดตั้ง 
ไวในบริเวณที่ปฏิบัติงาน และสามารถนํามาใชงานไดสะดวกตลอดเวลา 

(๙) ตองควบคุมแหลงประกายไฟโดยรอบถังเก็บน้ํามันและพื้นที่ปฏิบัติงาน และหาม
ปฏิบัติงานทุกประเภทที่กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟในบริเวณอันตราย หรือภายในระยะ ๑๕ เมตร 
โดยรอบถังเก็บน้ํามันที่กําลังระบายไอน้ํามัน 

(๑๐) ตองติดตั้งอุปกรณบอกทิศทางลมใกลพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือบอกทิศที่ไอน้ํามัน 
จะแพรกระจาย 
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สวนที่ ๒ 
การตรวจสอบเพ่ือการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๑๒  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันตามวาระ ตองตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจพินิจการรั่วซึมและการสึกกรอนของผนังถัง หลังคาถัง และสภาพ 

รอยเชื่อมภายนอก 
(๒) อุปกรณนิรภัยระบายไอน้ํามันแบบแรงดันสุญญากาศ 
(๓) อุปกรณเครื่องมือวัดระดับน้ํามัน อุณหภูมิ รวมทั้งอุปกรณสัญญาณเตือนภยั 
(๔) ระบบระบายน้ําจากพ้ืนถังสูรางระบายน้ํารอบฐานถังไปยังระบบบําบัดหรือแยก

น้ําปนเปอนน้ํามัน 
(๕) ระบบระบายน้ําฝนบนหลังคาถังชนิดหลังคาลอย 
(๖) บันไดถาวร บันไดบนหลังคาถังชนิดหลังคาลอย จุดหมุนลอเลื่อนของบันได 

บนหลังคาถังชนิดหลังคาลอย และระบบสายดินระหวางหลังคาถงัชนิดหลังคาลอยกับผนังถัง 
(๗) การทรุดตัวของถัง และความเอียงของถัง 
(๘) ชองวัดระดับน้ํามัน 
(๙) แผนฉนวนหุมถัง 
(๑๐) ลูกลอย ทุนลอย และวัสดุกันรั่วของถังชนิดหลังคาลอยชนิดเปด 
(๑๑) ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา หรือระบบสายดนิรอบฐานถัง 
(๑๒) สภาพของสีที่ทาภายนอก 
(๑๓) สภาพและความแข็งแรงของราวกันตกบนหลังคาถัง 
(๑๔) การรั่วซึมของผนังชั้นลางสวนที่ติดกับพ้ืนถัง ทอรับ ทอจาย และอุปกรณ 

ในสวนที่ติดกับถัง 
(๑๕) ระบบทอน้ํา ทอโฟม และอุปกรณสําหรับดับเพลิงท่ีติดกับถัง 

 
ขอ ๑๓  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันครบวาระ ตองตรวจสอบตามขอ ๑๒ ขอ ๑๔ 

ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ และขอ ๒๒  
 

ขอ ๑๔  การตรวจสอบภายนอกถังเก็บน้ํามัน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) บันไดและชานพักบันได ใหตรวจสอบสภาพโครงเหล็ก และแนวเชื่อมของข้ันบันได

และราวบันได ระยะหาง การเชื่อมตอระหวางพื้นกับขั้นบันไดข้ันแรก และชองวัดระดับผลิตภัณฑ 
และฝาปด 

(๒) หลังคาถังชนิดหลังคาติดตาย ใหตรวจสอบหารอยพรุนที่เกิดจากสนิม  
รอยแตกราว และการสึกกรอนที่ตะเข็บรอยเชื่อม แนวเชื่อมรอบขอบถัง และราวกันตกรอบถัง 

(๓) หลังคาถังชนิดหลังคาลอยตัว ใหตรวจสอบสภาพวัสดุกันรั่วของหลังคาถัง 
ระยะหางของวัสดุกันรั่วกับผนังถัง การเบียดตัวของวัสดุกันรั่วกับผนังถัง การรั่วซึมของทุนหลังคาลอย  
และระบบกลไกของบันไดลงถัง รวมถึงสายดินรอบถัง 

(๔) ถัง ใหตรวจสอบแนวเชื่อมโดยรอบ 
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(๕) เหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถัง ใหตรวจสอบการสึกกรอน การรั่วซึม  
และการแตกราวของตะเข็บแนวเชื่อม 

(๖) ระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่ติดกับถัง เชน ทอน้ํามัน ทอรับจายน้ํามัน  
ชองสําหรับทางเขาออก และการทํางานของวาลวตาง ๆ ใหตรวจสอบการบิดงอหรือรอยราว 

(๗) ผนังถังท่ีมีฉนวนหอหุม ใหตรวจสอบโดยการลอกฉนวนหอหุมถังในบริเวณที่ 
อาจมีความชื้นสะสมอยู ไดแก ขายึดเหล็กเสริมความแข็งแรงรอบขอบถังดานบนสุด เหล็กเสริม 
ความแข็งแรงของผนังถัง และเหล็กรัดฉนวน หากสงสัยวามีน้ํารั่วซึมเขาไปในฉนวนหอหุมถัง  
ใหเปดฉนวนหอหุมถังเพ่ือตรวจสอบการสึกกรอนของพ้ืนผิวถังบริเวณนั้น 

 
ขอ ๑๕  การตรวจสอบภายในถังเก็บน้ํามัน ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 
(๑) กอนทําการตรวจสอบ ตองทําความสะอาดถัง และในกรณีที่มีสนิม ใหกําจัดสนิม

ออกดวยวิธีขัดผิวโดยการยิงเม็ดเหล็ก ทราย หรือน้ําดวยความดันสูง หรือใชสารเคมี 
(๒) พ้ืนถัง ใหตรวจสอบแนวเชื่อมบริเวณท่ีเชื่อมตอระหวางผนังถังและพื้นถัง และ

บริเวณใกลเคยีง ตรวจสอบสนิมขุมกระจายบริเวณแผนเหล็ก ความเรียบของพ้ืนถัง การโกงและทรุด
ของพ้ืนถัง การสึกกรอนใตพื้นถัง บอน้ําท้ิงและทอระบายน้ําทิ้งในถัง และตรวจหาการรั่วซึมตามแนวเชื่อม 
โดยใชวิธีการตรวจสอบแนวเชือ่มดวยกลองสุญญากาศ (vacuum test) หรืออนุภาคแมเหล็ก 
(magnetic particle test) หรือสารแทรกซึม (liquid dye penetrant test) 

(๓) ผนังถังภายใน ใหตรวจสอบแนวเชื่อมบริเวณที่เชื่อมตอระหวางผนังถังและพ้ืนถัง 
แนวเชื่อมบริเวณท่ีเชื่อมตอระหวางแผนเหล็กเสริมกับผนังถัง แนวเชื่อมของอุปกรณสวนควบทีต่ิดกับ
ผนังถัง การบิดงอและการเอียงของผนังถัง และรอยสึกกรอน บุบ ยุบตัว การหลุดรอนของสีเคลือบ
ภายในถัง 
 

ขอ ๑๖  ถังที่มีการซอมรอยเชื่อมของพ้ืนถังหรือผนังถัง การเปลี่ยนพ้ืนถังหรือผนังถัง 
และการเจาะพ้ืนถังหรือผนังถัง ใหทําการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

(๑) แนวเชื่อมของพ้ืนถังตองไดรับการตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึม โดยใชวิธีตรวจสอบ
แนวเชื่อมดวยกลองสุญญากาศ (vacuum box) ที่มีแรงดูดไมนอยกวา ๑๗.๒๓ กิโลปาสกาล  
(๒.๕ ปอนดตอตารางนิ้ว) 

(๒) แนวเชื่อมของผนังถังตองไดรับการตรวจสอบ ดังตอไปนี ้
(ก) แนวเชื่อมตั้ง 

๑) แผนเหล็กที่มีความหนาไมเกิน ๑๐ มิลลิเมตร ใหตรวจสอบดวยการฉายรังสี
หนึ่งจุดตอระยะความยาวไมเกิน ๓ เมตรของแนวเชื่อมแรก หลังจากนั้นใหตรวจสอบเพ่ิมอีกหนึ่งจุด
ตอทุกระยะความยาวไมเกิน ๓๐ เมตร 

๒) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๕ มิลลิเมตร  
ใหตรวจสอบดวยการฉายรังสีตาม ๑) โดยใหเพิ่มการตรวจสอบที่แนวเชื่อมตามแนวนอนติดกับแนวต้ังดวย 
สําหรับแนวเชื่อมตามแนวตั้งของเหล็กชั้นลางสุดแตละแนวเชื่อมตองมีการตรวจสอบอยางนอยสองจุด 
และตองเปนจุดที่อยูใกลพื้นถังมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดอยางนอยหนึ่งจุด 

๓) แผนเหล็กที่มีความหนาเกิน ๒๕ มิลลิเมตร ใหตรวจสอบแนวเชื่อม
ตลอดทั้งแนวดวยการฉายรังสี 



 ๘

(ข) แนวเชื่อมนอน ใหตรวจสอบดวยการฉายรังสีหนึ่งจุดตอระยะความยาวไมเกิน 
๓ เมตรของแนวเชื่อมแรก หลังจากนั้นใหตรวจสอบเพ่ิมอีกหนึ่งจุดทุกระยะความยาวไมเกิน ๖๐ เมตร 

(ค) การฉายรังสีแตละจุด จะตองครอบคลุมความยาวของแนวเชื่อมอยางนอย 
๑๕๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความกวางของฟลมที่ใชไมนอยกวา ๔๕ มิลลิเมตร 

(๓) แนวเชื่อมแบบตอชน (fillet weld) ระหวางพ้ืนถังและผนังถัง ใหตรวจสอบดวย
อนุภาคแมเหล็ก (magnetic particle test) หรือสารแทรกซึม (liquid dye penetrant test) 

(๔) แนวเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมความแข็งแรงกับผนังถัง ใหตรวจสอบรอยรั่ว 
โดยใชแรงดันอากาศไมนอยกวา ๖๘.๙ กิโลปาสกาล (๑๐ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตไมเกิน ๑๐๓.๔  
กิโลปาสกาล (๑๕ ปอนดตอตารางนิ้ว) 
 

ขอ ๑๗  การทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ํามันดวยแรงดันน้ํา ตองกระทําในกรณี 
ที่มีการซอมแซมถัง ดังตอไปนี้ 

(๑) การเจาะผนังถังสวนที่ต่ํากวาระดับบรรจุ มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน ๑๒ นิ้ว 
หรือการเจาะชองพื้นถังขนาดใด ๆ หางผนังถังไมเกิน ๑๒ นิ้ว 

(๒) การตัดออก เปลี่ยน หรือเพ่ิมผนังถังสวนที่ต่ํากวาระดับบรรจุออกแบบของถัง 
หรือพ้ืนถังสวนรองผนังถังท่ีดานใดดานหนึ่งยาวกวา ๑๒ นิ้ว 

(๓) แนวเชื่อมแนวดิ่งของผนังถัง หรือแนวเชื่อมในแนวรัศมีที่เชื่อมระหวางเหล็กแผน
รองผนังถังยาวกวา ๐.๓ เมตร หรือมีการเชื่อมซอมลึกมากกวา ๑ ใน ๒ ของความหนาของแนวรอยเชื่อม 

(๔) การเปลี่ยนพ้ืนถังใหม เวนแตการเปลี่ยนพ้ืนถังนั้นไมกระทบตอฐานรากของถัง 
และไมเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นถังสวนรองผนังถัง หรือไมกระทบตอพ้ืนถังบริเวณวิกฤตภายในระยะ  
๓ นิ้ว จากขอบถังดานในของถังที่ไมมีสวนรองผนังถัง 

(๕) การรื้อหรือเชื่อมใหมของรอยเชื่อมระหวางผนังถังกับพื้นถัง หรือพ้ืนถังสวนรอง
ผนังถัง 

(๖) การหนุนยกถังข้ึน 
 

ขอ ๑๘  การทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ํามันดวยแรงดันน้ําตามขอ ๑๗  
ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

(๑) ถังชนิดหลังคาลอยและถังชนิดหลังคาลอยภายใน ใหเติมน้ําจนถึงระดับสูงสุด
ของถัง 

(๒) ถังชนิดหลังคาติดตาย ใหเติมน้ําที่ระดับความสูง ๕๐ มิลลิเมตร เหนือแนว
เชื่อมตอระหวางผนังถังกับหลังคาถัง 

(๓) กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ได เนื่องจากถังมีการติดตั้ง 
ชองระบายน้ํามันลนถัง (overflow) หรือมีขอจํากัดจากการทํางานของหลังคาลอยภายใน ใหเติมน้ํา 
ที่ระดับสงูสุดของถังเทาที่จะสามารถทดสอบได 

ระหวางการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ตองทําการตรวจวัดการทรุดตัวของถัง เมื่อเติมน้ํา
ไดรอยละหาสิบ รอยละเจ็ดสิบหา และรอยละรอยของระดับทีจ่ะทดสอบ โดยตองรักษาระดับน้ํา 
ที่ระดับสูงสุดใหคงท่ีไวอยางนอยยี่สบิสี่ชั่วโมง การวัดการทรุดตัวของถังตองวดักอนและหลังการเติมน้ํา
ในแตละชวง การวัดตองทําการวัดโดยรอบถัง โดยจุดท่ีวัดแตละจุดตองหางเทากันไมเกิน ๑๐ เมตร 



 ๙

ขอ ๑๙  การตรวจสอบความหนาของแผนเหล็กผนังถัง พื้นถัง และหลังคาถัง  
ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

(๑) วัดความหนาของแผนเหล็กอยางนอยแผนละหนึ่งจุด ดวยวิธีการอุลตราโซนิกสแกน 
(ultrasonic scanner) 

(๒) กําหนดพื้นผิวและจํานวนจุดที่จะทดสอบโดยพิจารณาจากประวัติของถัง 
ในบริเวณดังตอไปนี้ 

(ก) บริเวณที่เคยมีประวัติการสึกกรอนมากตองตรวจสอบซ้ํา 
(ข) บริเวณผนังถังชวง ๓๐ เซนติเมตร จากกนถังและจากขอบบนของถัง 
(ค) บริเวณรอบฐานถังท่ีมีน้ําขังตองตรวจสอบความหนาของสวนรองผนังถัง

อยางละเอียด 
 

ขอ ๒๐  การตรวจสอบพิกัดขนาดของถัง ตองอยูในคามาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(๑) คาความดิ่ง (plumbness) ตองไมเกิน ๑ ใน ๑๐๐ ของความสูงของถัง  

โดยวัดที่ขอบบนสุดเทียบกับขอบลางสุดของถัง 
(๒) คาความกลม (roundness) รัศมีของถังเมื่อวัดที่ระดับ ๓๐ เซนติเมตร  

เหนือแนวเชื่อมพ้ืนถัง ตองไมเกินคาตามท่ีกําหนดไวในตารางดังตอไปนี้ 

เสนผาศูนยกลางถัง 
(เมตร) 

คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 
(มิลลิเมตร) 

นอยกวา ๑๒  (นอยกวา ๔๐ ฟุต) 
ตั้งแต ๑๒ แตไมถึง ๔๕ (ตั้งแต ๔๐ แตไมถึง ๑๕๐ ฟุต) 
ตั้งแต ๔๕ แตไมถึง ๗๕ (ตั้งแต ๑๕๐ แตไมถึง ๒๕๐ ฟุต) 
ตั้งแต ๗๕ ขึ้นไป  (ตั้งแต ๒๕๐ ฟุต ขึ้นไป) 

๑๓ (๑/๒ นิ้ว) 
๑๙ (๓/๔ นิ้ว) 
๒๕ (๑ นิ้ว) 
๓๒ (๑ ๑/๔ นิ้ว) 

(๓) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมตั้ง (peaking) ตองไมเกิน  
๑๓ มิลลิเมตร เม่ือวัดเทียบกับแบบความโคงของผนังถังที่ยาว ๙๐๐ มิลลิเมตร 

(๔) คาโกงตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชื่อมนอน (banding) ตองไมเกิน  
๒๕ มิลลิเมตร เม่ือวัดเทียบกับแบบความตรงของผนังถังท่ียาว ๙๐๐ มิลลิเมตร 

 
ขอ ๒๑  การตรวจสอบฐานรากของถังเก็บน้ํามัน ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบการยุบตัวของพ้ืนถัง ที่อาจเกิดจากการยุบตัวของดิน หรือการไหล

ของดินใตพ้ืนถัง หากปรากฏวาพ้ืนถังมีการยุบตัว ตองทําการซอมแซมพ้ืนถังใหไดระดับตามแบบ 
ของพื้นถัง 

(๒) การวัดการยุบตัวของพ้ืนถัง ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน API 653: Tank Inspection, 
Repair, Alteration, and Reconstruction 

 
 
 
 



 ๑๐

ขอ ๒๒  การตรวจสอบระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 
(๑) วัสดุหรือชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ตองไดรับ 

การตรวจพินิจวาอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดโดยปลอดภัย 
(๒) การทดสอบการรัว่ซึม 

(ก) ระบบทอน้ํามันและอุปกรณตองไดรับการทดสอบที่ความดันอยางนอย ๑.๕ เทา
ของความดันออกแบบ และรักษาความดันไวอยางนอยสามสิบนาที 

(ข) ทอออน (flexible hose) ตองไดรับการทดสอบที่ความดันอยางนอย ๑.๕ เทา
ของความดันใชงาน และรักษาความดันไวอยางนอยสามสิบนาที 

(ค) ใหใชน้ําเปนตัวกลางในการทดสอบ ในกรณไีมสามารถใชน้ําได ใหใชกาซเฉ่ือย
แทนได 

 
ขอ ๒๓  การตรวจสอบถังเก็บน้ํามันในกรณทีี่มีเหตุอันอาจสงผลกระทบตอ 

ความมั่นคงแข็งแรงของถัง เชน ไฟไหม อุบัติเหตุ ใหนําความในขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๓ 
เกณฑการพิจารณาเพื่อการซอมแซม 

   
 

ขอ ๒๔  พื้นถังเก็บน้ํามันที่มีคาความหนาคงเหลือต่ําสุด (minimum remaining 
thickness) นอยกวาคาตามที่กําหนดไวในตารางดังตอไปนี ้อยูในเกณฑที่สามารถซอมแซมได 

ลักษณะการออกแบบพ้ืนถังเก็บน้ํามัน 
คาความหนาคงเหลือต่ําสุด 

(นิ้ว) 
พ้ืนถังที่ไมไดติดตั้งระบบตรวจสอบการรั่วซึมของพ้ืนถัง ๐.๑  
พ้ืนถังที่ติดตั้งระบบตรวจสอบการรั่วซึมของพ้ืนถัง ๐.๐๕ 
พ้ืนถังที่มีการเคลือบสีพื้นถังดวยความหนามากกวา ๐.๐๕ นิ้ว ๐.๐๕ 

การคาํนวณหาคาความหนาคงเหลือต่ําสุด ใหใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
MRT = RT - O(StP + UP) 

โดย MRT หมายถึง คาความหนาคงเหลือต่ําสุดของแผนโลหะพื้นถัง ณ วันที ่
ทําการตรวจสอบครั้งตอไป มีหนวยเปนนิ้ว 

  RT หมายถึง คาความหนาต่ําสุดของแผนโลหะพ้ืนถังที่วัดคาได 
(remaining thickness) มีหนวยเปนนิ้ว 

  O หมายถึง ระยะเวลาใชงาน ณ วันที่ทําการตรวจสอบ จนถึงวันที่ 
ทําการตรวจสอบครั้งตอไป มีหนวยเปนป 

  StP หมายถึง อัตราการสึกกรอนที่เกิดข้ึนกับแผนโลหะพ้ืนถังจากดานใน
ของถัง มีหนวยเปนนิ้วตอป 

  UP หมายถึง อัตราการกัดกรอนที่เกิดขึ้นกับแผนโลหะพื้นถังจากดานใต
ของพื้นถัง มีหนวยเปนนิ้วตอป 



 ๑๑

ขอ ๒๕  แผนพ้ืนรองผนังถังเก็บน้ํามัน (annular plate) ที่มคีาความหนานอยกวา
คาตามที่กําหนดไวในตารางดังตอไปนี้ อยูในเกณฑที่สามารถซอมแซมได 

ความหนาของ 
ผนังถังวงแรก  

(นิ้ว) 

ความเคนที่เกิดขึ้นในผนังถังวงแรก 
(ปอนด/ตารางนิ้ว) 

นอยกวา 
๒๔,๓๐๐ 

นอยกวา 
๒๗,๐๐๐ 

นอยกวา 
๒๙,๗๐๐ 

นอยกวา 
๓๒,๔๐๐ 

ไมเกิน ๐.๗๕ ๐.๑๗ ๐.๒๐ ๐.๒๓ ๐.๓๐ 
เกิน ๐.๗๕ แตไมเกิน ๑.๐๐ ๐.๑๗ ๐.๒๒ ๐.๓๑ ๐.๓๘ 
เกิน ๑.๐๐ แตไมเกิน ๑.๒๕ ๐.๑๗ ๐.๒๖ ๐.๓๘ ๐.๔๘ 
เกิน ๑.๒๕ แตไมเกิน ๑.๕๐ ๐.๒๒ ๐.๓๔ ๐.๔๗ ๐.๕๙ 
เกิน ๑.๕๐ ๐.๒๗ ๐.๔๐ ๐.๕๓ ๐.๖๘ 
หมายเหตุ กรณีที่ฐานรากมีการทรุดตัว ใหคิดความเคนตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

การคํานวณหาคาความเคนที่เกิดขึ้นในผนังถังวงแรก ใหใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
คาความเคนที่เกิดข้ึนในผนังถังวงแรก = [2.34D (H - 1)]/t 
โดย D หมายถึง เสนผาศูนยกลางของถัง มีหนวยเปนฟุต 
  H หมายถึง ระดับสูงสุดของของเหลวที่จะเก็บในถัง มีหนวยเปนฟุต 
  t หมายถึง ความหนาของผนังถังวงแรก มีหนวยเปนนิ้ว 

 
ขอ ๒๖  ผนังถังเก็บน้ํามันที่มีลักษณะดังตอไปนี้ อยูในเกณฑที่สามารถซอมแซมได 
(๑) ผนังถังเก็บน้ํามันที่มคีาความหนาของผนังถังนอยกวาคาความหนาของผนังถัง

ต่ําสุดของแตละวงผนังถัง 
การคํานวณหาคาความหนาของผนังถังต่ําสุดของแตละวงผนังถัง ใหใชสูตรการคํานวณ

ดังตอไปนี้ 
 
   tmin  =   

 
โดย tmin  หมายถึง คาความหนาของผนังถังต่ําสุด มีหนวยเปนนิ้ว 
  H หมายถึง ระดับสูงสุดของของเหลวที่จะเก็บในถัง มีหนวยเปนฟุต 
  D หมายถึง เสนผาศูนยกลางของถัง มีหนวยเปนฟุต 
  G หมายถึง ความถวงจําเพาะสูงสุดของน้ํามันที่จะเก็บในถัง ในกรณีท่ี

น้ํามันมีความหนาแนนนอยกวาน้ําและใชน้ําในการทดสอบ 
ใหใชคาเทากับ ๑ 

  S หมายถึง คาความเคนที่ยอมใหสูงสุด (maximum allowable 
design stress) ของวัสดุที่ใชทําผนังถัง มีหนวยเปนปอนด
ตอตารางนิ้ว โดยวงผนังถังต่ําสุดและวงผนังถังที่ ๒  
ใหหาจากคาที่ต่ําสุดระหวาง 0.80Y กับ 0.429T สําหรับ 
วงผนังถังอ่ืน ๆ ใหหาจากคาที่ต่ําสุดระหวาง 0.88Y  
กับ 0.0472T 

2.6 (H - 1) DG

ฏฏฏฏฏฆฏฆฏฏ
SE 



 ๑๒

โดย Y หมายถึง คาความเคนครากต่ําสุด (minimum 
yield strength) ของวัสดุที่ใชทํา 
ผนังถัง มีหนวยเปนปอนดตอตารางนิ้ว  
ในกรณทีี่ไมทราบคา ใหใชคา ๓๐,๐๐๐ 
ปอนดตอตารางนิ้ว  

      T หมายถึง คาความเคนประลัยต่ําสุด (minimum 
ultimate strength) ของวัสดุที่ใชทํา
ผนังถัง มีหนวยเปนปอนดตอตารางนิ้ว 
ในกรณทีี่คาความเคนประลัยต่ําสุด 
ของวัสดุที่ใชทําผนังถังมีคามากกวา 
๘๐,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว ใหใชคา 
๘๐,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว ในกรณีที่
ไมทราบคา ใหใชคา ๕๕,๐๐๐ ปอนด 
ตอตารางนิ้ว 

  E หมายถึง คาประสิทธิภาพของแนวเชื่อม (joint efficiency)  
ตามมาตรฐาน API 653: Tank Inspection, Repair, 
Alteration, and Reconstruction 

 
(๒) ผนังถังเก็บน้ํามันที่มีอายุการใชงานนอยกวาระยะเวลาการตรวจสอบครบวาระ

ครั้งตอไป 
การคาํนวณอายุการใชงานของผนังถัง ใหคํานวณจากสูตรดังตอไปนี้ 
อายกุารใชงานของผนังถัง (ป)   =     
โดย  ta หมายถึง คาความหนาของผนังถังต่ําสุดที่วัดได มีหนวยเปนนิ้ว 
  tmin  หมายถึง คาความหนาของผนังถังต่ําสุด มีหนวยเปนนิ้ว 
  N หมายถึง อัตราการกัดกรอนที่เกิดข้ึนกับผนังถัง มีหนวยเปนนิ้วตอป 
ในกรณทีี่อายุการใชงานของผนังถังนอยกวาระยะเวลาการตรวจสอบครบวาระ 

ครั้งตอไป ใหคํานวณอายุการใชงานของผนังถังโดยละเอียดตามมาตรฐาน API 653: Tank Inspection, 
Repair, Alteration, and Reconstruction 
 

ขอ ๒๗  หลังคาถังเก็บน้ํามันที่ทําดวยแผนโลหะ หากเกิดการสึกกรอนจนมีความหนา
นอยกวา ๐.๐๙ นิ้ว เปนพื้นที่กวาง ๑๐๐ ตารางนิ้ว หรือแผนโลหะเกิดการทะลุ อยูในเกณฑที่สามารถ
ซอมแซมได 

 
ขอ ๒๘  เกณฑการพิจารณาเพ่ือการซอมแซมฐานรากของถังเก็บน้ํามัน ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 

ta – tmin 
N 



 ๑๓

สวนที่ ๔ 
การซอมแซม 

   
 

ขอ ๒๙  เมื่อปรากฏวาถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณเกิดการชํารุด 
รั่วซึม หรือสึกกรอน ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนที่ ๒ และมีความเสียหายอยูในสวนที่
สามารถซอมแซมไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนที่ ๓ ของหมวด ๒ ตองดําเนินการซอมแซม 

 
ขอ ๓๐  การซอมแซมถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ ตองใชวิธีการ 

ที่เหมาะสมภายใตการควบคุมดูแลของผูควบคุมการซอมบํารุง และตองทดสอบและตรวจสอบซ้ํา
จนกระทั่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดจึงจะใชงานตอไปได 

 
ขอ ๓๑  การเชื่อมถังเก็บน้ํามัน ตองดําเนินการโดยผูที่ไดรับการรับรอง 

ตามมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX 
 

ขอ ๓๒  การซอมแซมถังเก็บน้ํามันที่อาจกอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ ตองไมมี
น้ํามันเหลือคางอยูในถัง และในขณะที่ทําการซอมแซมตองควบคุมใหคาความเขมขนของไอน้ํามัน 
ไมเกินรอยละสิบของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได 

 
ขอ ๓๓  ในกรณีทีผ่ลการตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ปรากฏวาไมสามารถซอมแซม 

ถังเก็บน้ํามันได หากจะดําเนินการรื้อถอนถังเก็บน้ํามัน ใหนําความในขอ ๑๐ และขอ ๑๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และแจงใหกรมธุรกิจพลังงานทราบกอนการรื้อถอนไมนอยกวาสิบหาวัน 
 

หมวด ๓ 
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวนอน 
ถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน และถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก 

   
 

สวนที่ ๑ 
การวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๓๔  การวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย  
และการเตรียมการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามัน ใหนําความในสวนที่ ๑ ของหมวด ๒ มาใชบังคบั 
โดยอนุโลม 
 
 
 



 ๑๔

สวนที่ ๒ 
การตรวจสอบเพ่ือการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๓๕  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันตามวาระ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินขนาดใหญตามแนวนอน และถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้ง

ภายในโปะเหล็ก ใหตรวจพินิจการรั่วซึมและการสึกกรอนของผนังถัง ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ 
และสภาพรอยเชื่อมภายนอก 

(๒) ถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน ใหตรวจการรั่วซึมเบื้องตน โดยการตรวจวัดปริมาตรน้ํา 
ในถัง และการสูญหายของน้ํามัน 

 
ขอ ๓๖  การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันครบวาระ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ทดสอบการรั่วซมึของถังเก็บน้ํามัน โดยใชน้ําหรือกาซเฉ่ือย ที่ความดันไมนอยกวา 

๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตไมเกิน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนดตอตารางนิ้ว)  
และรักษาความดันไวอยางนอยหนึ่งชั่วโมง ในกรณีถังเก็บน้ํามันที่มีการแบงเปนหอง (compartment) 
จะตองทําการทดสอบทุกหอง โดยใหหองที่อยูติดกันวางเปลา และในการทดสอบตองปดลิ้นระบายไอ 
ลิ้นนิรภัย และชองสําหรับคนลง (manhole) 

(๒) ในกรณีที่ถังเก็บน้ํามันเปนผนังสองชั้นท่ีมีการทดสอบจากโรงงานผลิตโดยการ 
อัดแรงดนัหรือแรงดันสุญญากาศระหวางผนังถังชั้นนอกและชั้นใน ใหตรวจสอบมาตรวัดแรงดนั 
หรือแรงดันสุญญากาศ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันเกินกวาแรงดันที่ผูผลิตกําหนด ใหถือวา 
ถังปราศจากการรั่วซึม โดยไมตองทําการทดสอบตาม (๑) 

(๓) ทดสอบการรั่วซมึของระบบทอน้ํามันและอุปกรณ โดยใชน้ําหรือกาซเฉ่ือย  
ที่ความดันไมนอยกวา ๑.๕ เทาของความดันออกแบบ และรักษาความดันไวอยางนอยสามสิบนาท ี 
ในกรณทีอผนังสองช้ัน ใหทดสอบทอชั้นใน 

ถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ สามารถทําการทดสอบ 
โดยไมตองเปดพ้ืนลานก็ได 

 
ขอ ๓๗  ในกรณีทีไ่ดทําการตรวจสอบหรือทดสอบแลวมกีารรั่วซึม ใหตรวจหา 

จุดรั่วซึม ถาพบจุดรั่วซึมท่ีถังใหดําเนินการตรวจสอบความหนาของผนังถังและตรวจสภาพแนวเชื่อม
โดยรอบถัง เวนแตจุดรั่วซึมมีขนาดใหญกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๔๐ ไมตองตรวจสอบความหนาของผนังถัง 

ถังเก็บน้ํามันชนิดถังเหล็ก การตรวจสอบความหนาของผนังถังใหวัดความหนา 
ของแผนเหล็กอยางนอยแผนละหนึ่งจุด ดวยวิธกีารอุลตราโซนิกสแกน (ultrasonic scanner) 

ถังเก็บน้ํามันชนิดที่ไมใชถังเหล็ก การตรวจสอบความหนาของผนังถังใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๓๘  การตรวจสอบถังเก็บน้ํามันในกรณีที่มีเหตุอันอาจสงผลกระทบตอ 

ความมั่นคงแข็งแรงของถัง เชน ไฟไหม อุบัติเหตุ ใหนําความในขอ ๓๖ และขอ ๓๗ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 



 ๑๕

สวนที่ ๓ 
เกณฑการพิจารณาเพื่อการซอมแซม 

   
 

ขอ ๓๙  ถังเก็บน้ํามันชนิดถังเหล็กทีไ่ดตรวจสอบความหนาของผนังถังตามขอ ๓๗ 
วรรคสอง หากปรากฏวาผนังถังมีความหนานอยกวา ๑/๘ นิ้ว อยูในเกณฑที่สามารถซอมแซมได 
 

ขอ ๔๐  ถังเก็บน้ํามันชนิดถังเหล็กที่มีการสึกกรอนจนกอใหเกิดการรั่วซึม  
หากมีขนาดรอยรั่วเปนไปตามที่กําหนดดังตอไปนี้ อยูในเกณฑที่สามารถซอมแซมได 

(๑) รอยรั่วขนาดมากกวา ๐.๕๐ นิ้ว แตไมเกิน ๑.๕๐ นิ้ว ไมเกิน ๑ แหง ถาเปน 
รอยรั่วบริเวณใตไมวัดระดับน้ํามัน ขนาดรอยรั่วตองไมเกิน ๒.๕๐ นิ้ว 

(๒) รอยรั่วขนาดไมเกิน ๐.๕๐ นิ้ว ไมเกิน ๕ แหงตอพ้ืนที่ ๑ ตารางฟุต 
(๓) รอยรั่วขนาดไมเกิน ๐.๕๐ นิ้ว ไมเกิน ๒๐ แหงตอพ้ืนที่ ๕๐๐ ตารางฟุต 
ถังทีม่รีอยรั่วเกินกวาเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการซอมแซม 

โดยการเปลี่ยนผนังถังใหม 
 

ขอ ๔๑  ถังเก็บน้ํามันชนิดที่ไมใชถังเหล็ก ระบบทอน้ํามันและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับถัง 
ใหใชเกณฑการพิจารณาเพ่ือการซอมแซมตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
สวนที่ ๔ 

การซอมแซม 
   

 
ขอ ๔๒  เมื่อปรากฏวาถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณเกิดการชํารุด 

รั่วซึม หรือสึกกรอน ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนที่ ๒ และมีความเสียหายอยูในสวนท่ี
สามารถซอมแซมไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนที่ ๓ ของหมวด ๓ ตองดําเนินการซอมแซม 

 
ขอ ๔๓  การซอมแซมถังเก็บน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ ตองใชวิธีการ 

ที่เหมาะสมภายใตการควบคุมดูแลโดยผูควบคุมการซอมบํารุง และตองทดสอบและตรวจสอบซ้ํา
จนกระทั่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดจึงจะนํามาใชงานตอไปได 
 

ขอ ๔๔  การซอมแซมถังเก็บน้ํามันที่อาจกอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ  
ตองดําเนินการในสถานที่ที่จัดไวเพ่ือการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันโดยเฉพาะ เชน โรงงานผูผลิต  
โดยตองไมมีน้ํามันเหลือคางอยูในถัง และในขณะที่ทําการซอมแซมตองควบคุมใหคาความเขมขน 
ของไอน้ํามันไมเกินรอยละสิบของคาความเขมขนข้ันต่ําของไอน้ํามันในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได 

 
ขอ ๔๕  การรื้อถอนถังเก็บน้ํามัน ใหนําความในขอ ๓๓ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 



 ๑๖

หมวด ๔ 
การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามัน 

   
 

สวนที่ ๑ 
การวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๔๖  การวางแผนปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย  
และการเตรียมการซอมบํารุงถังขนสงน้ํามัน ใหนําความในสวนที่ ๑ ของหมวด ๒ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การตรวจสอบเพ่ือการซอมบํารุง 

   
 

ขอ ๔๗  การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามันตามวาระ ตองดําเนินการตรวจพินิจสภาพ 
ผนังถัง ระบบทอน้ํามัน อุปกรณ และรอยเชื่อมภายนอก วามีการชํารุด รั่วซึม และสึกกรอนหรือไม 

 
ขอ ๔๘  การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามันครบวาระ ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบตามขอ ๔๗ 
(๒) ทดสอบการรั่วซึมของถังขนสงน้ํามันและระบบทอน้ํามัน โดยใชน้ําหรือกาซเฉ่ือย 

ที่ความดันไมนอยกวา ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) แตตองไมนอยกวาความดัน
ออกแบบ และรักษาความดันไวอยางนอย ๕ นาที  ในกรณีถังขนสงน้ํามันที่มีการแบงเปนหอง 
(compartment) จะตองทําการทดสอบทุกหอง โดยใหหองที่อยูติดกันวางเปลา และในการทดสอบ
ตองปดลิ้นระบายไอ ลิ้นนิรภัย และปดชองสําหรับคนลง (manhole) 

(๓) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ใหทําการทดสอบ
ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ที่ติดตั้งกับ 
ถังขนสงน้ํามันชนิดท่ีมีการจายน้ํามันเหนือถัง (top loading) ตองทดสอบใหแนใจวาอุปกรณดังกลาว
เริ่มเปดระบายที่ความดันไมเกิน ๖.๙ กิโลปาสกาล (๑ ปอนดตอตารางนิ้ว) และสุญญากาศไมเกิน 
๒.๕๕ กิโลปาสกาล (๖ ออนซตอตารางนิ้ว) 

(ข) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ที่ติดตั้งกับ 
ถังขนสงน้ํามันชนิดท่ีมีการจายน้ํามันใตถัง (bottom loading) หรือถังขนสงน้ํามันที่ตองปดฝาถัง
ขณะที่มีการรับหรือการจายน้ํามัน (dome cover closed) ตองทดสอบใหแนใจวาอุปกรณดังกลาว
เริ่มเปดระบายความดันไมเกิน ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) และสุญญากาศไมเกิน  
๖.๙ กิโลปาสกาล (๑ ปอนดตอตารางนิ้ว) 

 



 ๑๗

ขอ ๔๙  ในกรณีทีไ่ดทําการตรวจสอบหรือทดสอบแลวมกีารรั่วซึม ใหตรวจหา 
จุดรั่วซึม ถาพบจุดรั่วซึมท่ีถังใหดําเนินการตรวจสอบความหนาของผนังถังและตรวจสภาพแนวเชื่อม
โดยรอบถัง 

การตรวจสอบความหนาของผนังถัง ใหวัดความหนาอยางนอยแผนละหนึ่งจุด 
ดวยวิธกีารอุลตราโซนิกสแกน (ultrasonic scanner) 
 

ขอ ๕๐  การทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามัน ตองดําเนินการในสถานที่ 
ที่จัดไวเพ่ือการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามันโดยเฉพาะ เชน โรงงานผูผลิตถัง อูซอม  
หรือสถานประกอบกิจการท่ีจัดพื้นที่ไวโดยเฉพาะ โดยมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตของสถานที่ดังกลาว 
และหามมีกิจกรรมที่กอใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ 

การทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามันตองไมมีน้ํามนัและไอน้ํามันเหลือคางอยูในถัง 
 

ขอ ๕๑  การตรวจสอบถังขนสงน้ํามันในกรณีที่มีเหตุอันอาจสงผลกระทบตอ 
ความมั่นคงแข็งแรงของถัง เชน ไฟไหม อุบัติเหตุ ใหนําความในขอ ๔๘ ขอ ๔๙ และขอ ๕๐  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๓ 
การซอมแซม 

   
 

ขอ ๕๒  เมื่อปรากฏวาถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณเกิดการชํารุด 
รั่วซึม หรือสึกกรอน ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในสวนที่ ๒ ของหมวด ๔ ตองดําเนินการ
ซอมแซม 

 
ขอ ๕๓  การซอมแซมถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ ใหนําความใน 

ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

ใหไว ณ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                  พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน 
         (อนันตพร  กาญจนรัตน) 

       รฐัมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๗ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐, 
หนา ๕ 


