
  หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟ  และลักษณะ 

และสวนประกอบภายในของถังขนสงกาซบนรถไฟ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘   
ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และขอ  ๔๙  (๒)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  และตาม
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่สวนราชการ  ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโยธาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการติดตั้งถังขนสงกาซบน
รถไฟ  และลักษณะและสวนประกอบภายในของถังขนสงกาซบนรถไฟ ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.
๒๕๓๙ 

ขอ ๒ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการติดตั้งถัง
ขนสงกาซบนรถไฟ  และลักษณะและสวนประกอบภายในของถังขนสงกาซบนรถไฟ” 

ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๔ ถังขนสงกาซที่ติดตั้งบนรถไฟตองมีสวนประกอบอุปกรณ  ดังนี้ 
(๑) ระบบทอตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการรับและจายกาซ จะตองอยูภายในถังขนสงกาซ  ยกเวน

ระบบทอท่ีไมเกี่ยวกับการรับและจายกาซ  เชน  ระบบทอท่ีใชปดและเปดลิ้นตาง ๆ  
(๒) การทํางานของระบบปดและเปดชุดรับและจายกาซ  จะตองมีระบบกลไกที่ปดและเปดได

ดวยมือ  (Manual)  ควบคูกับระบบอื่น 
(๓) ชุดรับและจายกาซตองติดตั้งไวดานขางของถังขนสงกาซ  พรอมทั้งมีฝาปดล็อกที่แข็งแรง

และไมสามารถเปดออกไดโดยงายตลอดเวลาที่มีการขนสงและเมื่อติดตั้งแลวมีสวนหนึ่งสวนใดของ
อุปกรณโผลพนผิวถังขนสงกาซ  ตองมีโกรงกําบังดวย 

ขอ ๕ การติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟ ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
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(๑) กรณีถังขนสงกาซที่ออกแบบ  และสรางใหต้ังอยูบนฐานรองรับตองยึดถังและฐานรองรับ
ใหติดแนนกับโครงของรถไฟโดยใชเหล็กยึดตรงบริเวณฐานรองรับ ถังขนสงกาซและใหมีอุปกรณใน
การยึดแนนระหวางถังขนสงกาซกับโครงรถไฟ  เชน   สายรัดที่มีเกลียวเรง  (turnbuckle)  สมอยึด  (anchor)  
หรือตัวค้ํายัน  (stop)  และวัสดุท่ีใชทําอุปกรณประกอบของฐานรองรับ   สายรัดที่มีเกลียวเรง   สมอยึด   
หรือตัวค้ํายันตองออกแบบใหมีความเคนไมเกิน  ๐.๒๕  เทาของความเคนประลัย  (ultimate  strength)  
ของวัสดุท่ีใชทําฐานรองรับถังขนสงกาซ 

ถังขนสงกาซที่ไมไดสรางฐานรองรับติดแนนมาพรอมกับตัวถังขนสงกาซจากโรงงานยึดแนน
ฐานรองรับเขากับถังขนสงกาซ   หามเชื่อมโดยตรงกับผนังถังขนสงกาซ  ตองกระทําโดยเชื่อมเขากับ
แผนเหล็กรองรับ  (pad)  ซึ่งสรางพรอมถังขนสงกาซจากโรงงาน  แผนเหล็กรองรับดังกลาวตองมีคุณสมบัติ 
ลักษณะและการประกอบดังนี้ 

(ก) ตองเปนวัสดุชนิดเดียวกับวัสดุท่ีใชทําถังขนสงกาซ 
(ข) ตองมีความหนาไมเกินความหนาของผนังถังขนสงกาซ  และตองมีความหนาไมนอยกวา  

๖  มิลลิเมตร 
(ค) ตองยื่นจากขอบของฐานรองรับออกไปทุกดานไมนอยกวา  ๔  เทาของความหนาของแผน

เหลก็รองรับดังกลาว 
(ง) ตองลบมุมของแผนเหล็กรองรับใหกลมและมีรัศมีเทากับ  ๐.๒๕ ถึง  ๐.๕  เทาของความ

กวางของแผนเหล็กรองรับ 
(จ) ตองเจาะรูแผนเหล็กรองรับ  เพ่ือระบายอากาศและความชื้นกอนเชื่อมเขากับผนังถังขนสงกาซ  

และหลังจากเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหอุดรูดังกลาวเพื่อปองกันความชื้น 
(ฉ) ตองเชื่อมแผนเหล็กรองรับเขากับผนังถังขนสงกาซ  โดยการเชื่อมตอเนื่องแบบฟลเลต  

(continuous fillet welding) 
(ช) ตําแหนงของแผนเหล็กรองรับตองไมทันกับแนวเชื่อมของผนังถังขนสงกาซ 
(๒) กรณีถังขนสงกาซที่ออกแบบและสรางโดยไมมีฐานรองรับใหยึดถังขนสงกาซติดแนนกับ

โครงของรถไฟ  โดยมีฐานรองรับตามยาวของตัวถังขนสงกาซ   ซึ่งสรางพรอมถังขนสงกาซจากโรงงาน 
ฐานรองรับตามยาวตองมีคุณสมบัติ  ลักษณะและการประกอบดังนี้ 
(ก) ตองเปนวัสดุชนิดเดียวกันกับวัสดุท่ีใชทําถังขนสงกาซ 
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(ข)  ตองรับน้ําหนักของถังขนสงกาซและอุปกรณ รวมทั้งกาซที่บรรจุและแรงภายนอกตาง  ๆ  
ท่ีกระทําตอถังขนสงกาซได  ท้ังนี้ตองมีความหนาไมนอยกวา  ๖  มิลลิเมตร 

(ค) ตองเชื่อมฐานรองรับตามยาวเขากับผนังถังขนสงกาซ  โดยการเชื่อมตอเนื่องแบบฟลเลต  
ยกเวนบริเวณที่ผานแนวเชื่อมตามขวางของถังขนสงกาซ  และตําแหนงของแนวเชื่อมตองไมทับกับแนว
เชื่อมของถังขนสงกาซ 

การยึดแนนถังขนสงกาซกับโครงของรถไฟดวยเหล็กประกับตองเชื่อมเหล็กประกับติดกับ
ฐานรองรับตามความยาวของถังขนสงกาซ  และยึดเหล็กประกับติดกับโครงของรถไฟโดยใชสลักเกลียว  
(bolt)  หรือสลักเกลียวสองขาง  (stud)   หามเชื่อมเหล็กประกับเขากับตัวถังขนสงกาซโดยตรง   วัสดุท่ีใช
ทําเหล็กประกับตองออกแบบใหมีความเคนไมเกิน  ๐.๒๕  เทาของความเคนประลัยของวัสดุท่ีใชทํา
ฐานรองรับตามความยาวของถังขนสงกาซ 

ถังขนสงกาซที่จะนํามาติดตั้งบนรถไฟ   ตองผานกรรมวิธีทางความรอน  (heat  treatment)  
ภายหลังการเชื่อม  หรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบยกเวนถังขนสงกาซที่สรางจาก
เหล็กกลาเจือสูง  (high  alloy  steel)   หรือวัสดุท่ีไมใชเหล็ก  (non – ferrous  material)  ท้ังนี้ ถังขนสง
กาซที่ไดผานกรรมวิธีทางความรอน  (heat treatment)  ภายหลังการเชื่อมตองมีเอกสารรับรองจาก
โรงงาน 

ขอ ๖ ถังขนสงกาซ  ท่ีติดตั้งไวบนรถไฟตองมีขอความแสดง  “เครื่องหมายการคาและ
หมายเลขโทรศัพทของผูคาน้ํามัน  วัน  เดือน  ป  ท่ีใบอนุญาตหมดอายุและเลขที่ใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุกาซจากกรมโยธาธิการไวท่ีดานขาง  ดานนอกของตัวถังขนสงกาซทั้งสองดาน”  ดวยตัวอักษร
สีแดงมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน  และอานไดงายในระยะ   ๒๕  เมตร  สําหรับเครื่องหมายการคาของ
ผูคาน้ํามันตองมีขนาดสวนสูงไมนอยกวา  ๑/๔  ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของถังขนสงกาซ 

ขอ ๗ การติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายบนถังขนสงกาซที่ติดตั้งบนรถไฟ ตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(๑) ทิศทางที่กาซระบายออกตองอยูในแนวดิ่ง 
(๒) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายตองติดตั้งไมใหมีสวนหนึ่งสวนใดโผลพนเหนือผิวถังขนสงกาซ  

หรือถามีสวนหนึ่งสวนใดโผลพนเหนือผิวถังขนสงกาซ  ตองมีฝาครอบหรือโกรงกําบัง 
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(๓) ถังขนสงกาซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกินกวา  ๒๐,๐๐๐  ลิตร  ตองติดตั้งกล
อุปกรณนิรภัยแบบระบายไวบนหลังถังไมนอยกวา   ๒   ตัว  โดยแตละตัวจะตองมีสมรรถนะไมนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของขนาดของถังขนสงกาซนั้น 

ขอ ๘ ถังขนสงกาซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกิน  ๕,๐๐๐  ลิตร  ตองมีทอ (manhole)   
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๔๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๙ ลักษณะภายในถังขนสงกาซที่ติดตั้งบนรถไฟที่มีขนาดความจุเกิน  ๑๕,๐๐๐  ลิตร   
ตองติดแผนเหล็กกันกระฉอก  (buffle)   ไวอยางนอย  ๑  แผน  และทุก ๆ ความจุ  ๑๕,๐๐๐  ลิตร  ตอง
ติดแผนเหล็กกันกระฉอกเพิ่มอีก  ๑  แผน  และแผนเหล็กกันกระฉอกดังกลาวตองมีขนาดพื้นที่ไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่หนาตัดตามขวางของถังขนสงกาซ   และติดตั้งใหศูนยกลางของแผนเหล็กกัน
กระฉอกอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางของถังขนสงกาซ 

ขอ ๑๐ บรรดาถังขนสงกาซที่ติดตั้งไวบนรถไฟ  ท่ีไมเปนไปตามขอ  ๙  ของประกาศนี้ให
เจาของหรือผูครอบครองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามประกาศนี้ และใหแลวเสร็จภายในกําหนดเจ็ดรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ  ๑๐ บรรดาถังขนสงกาซที่ติดตั้งไวบนรถไฟ ท่ีไมเปนไปตามประกาศนี้ 
ใหเจาของหรือผูครอบครองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามประกาศนี้และใหแลวเสร็จภายในกําหนด 
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

วิโรจน  คลังบุญครอง 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 
 


