
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงคลังน้ํามัน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

หลักการ 
 
   กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการคลังน้ํามัน 
 

เหตุผล 
 
   โดยทีม่าตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ 
และลักษณะของคลังน้ํามันเชื้อเพลิง กําหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใชในการบรรจุน้ํามัน 
เชื้อเพลิงและการบํารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกลาว และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดใหมีและ
บํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานที่ดังกลาว รวมทั้งกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปน 
เพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตราย 
ที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจการคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงไดแยก 
การประกอบกิจการควบคุมในสวนของคลังน้ํามันเชื้อเพลิงออกเปนคลังน้ํามัน คลังกาซปโตรเลียมเหลว 
และคลังกาซธรรมชาติ สมควรกําหนดหลักเกณฑสําหรับคลังน้ํามันใหเปนไปตามมาตรา ๗ ดังกลาว   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 



 
 

กฎกระทรวง 
คลังน้ํามัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุม 

น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) และวรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑  
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

“คลังน้ํามัน” หมายความวา คลังน้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับ 
การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  

“เขตคลังน้ํามัน” หมายความวา แนวเขตของคลังน้ํามันตามที่กําหนดในแผนผัง
บริเวณของคลังน้ํามัน  

“จุดวาบไฟ” หมายความวา อุณหภูมิ ณ จุดท่ีไอของน้ํามนัลุกเปนเปลวไฟวาบขึ้น 
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ 

“แทนจายน้ํามัน” หมายความวา อาคารและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจายน้ํามัน 
ใหกับรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสงน้ํามัน 

“รถขนสงน้ํามัน” หมายความวา ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกที่มีถังขนสงน้ํามัน
ตรึงไวดานบน แตไมหมายความรวมถึงรถไฟขนสงน้ํามัน 

“รถไฟขนสงน้ํามัน” หมายความวา ยานพาหนะขนสงน้ํามันทางบกท่ีเดินบนราง
และมีถังขนสงน้ํามันตรึงไวดานบน 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศกึษาที่จัดการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 
 



 
 

๒  

 
“ศาสนสถาน” หมายความวา วัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ มัสยิดตามกฎหมาย

วาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะฐานะของ 
วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือ 
ศาสนาอื่น 

“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคนื 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

“ทางสัญจร” หมายความวา ทางหลวง ถนนสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือ 
ถนนสวนบุคคล 

“ทางแยก” หมายความวา ทางสัญจรท่ีมีความกวางของถนนตั้งแต ๑๒ เมตร  
ขึ้นไป และมีความยาวของถนนจากจุดตัดหรือจุดบรรจบตั้งแต ๒๐๐ เมตร ขึ้นไป  

“ความกวางของถนน” หมายความวา ระยะที่วัดจากเขตทางดานหนึ่งไปยัง 
เขตทางดานตรงขาม 
 

ขอ ๓  การวัดระยะหางของถังเก็บน้ํามันหรือแทนจายน้ํามัน ใหวัดจากผนังถังเก็บ
น้ํามันหรือขอบแทนจายน้ํามัน แลวแตกรณี 

การวัดระยะหางของอาคาร ใหวัดจากผนังหรือเสาอาคาร  
การวัดระยะหางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองวัดจากระยะที่ใกลท่ีสุด 

 
หมวด ๑ 

ลักษณะของแผนผังและแบบกอสราง 
   

 
ขอ ๔  คลังน้ํามันตองมีแผนผังโดยสงัเขปแสดงตําแหนงที่ตั้งของคลังน้ํามัน  

พรอมสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูรอบเขตคลังน้ํามันภายในระยะไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร   
ในกรณทีี่แผนผังตามวรรคหนึ่งไมสามารถแสดงถึงที่ตั้งของคลังน้ํามันได ใหจัดทํา

แผนผังในระยะที่ทําใหสามารถบงชี้ถึงท่ีตั้งของคลังน้ํามันได 
 

ขอ ๕  คลังน้ํามันตองมีแผนผังบริเวณของคลังน้ํามันท่ีแสดงแนวเขตที่ดิน  
เขตคลังน้ํามัน แทนจายน้ํามัน ถังเก็บน้ํามัน บริเวณท่ีตั้งกระปองน้ํามันหรือถังน้ํามัน เครื่องสูบน้ํามัน 
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง แหลงน้ําดับเพลิง ตําแหนงระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน เขื่อน กําแพง 
หรือบอเก็บกักน้ํามัน ทอหรือรางระบายน้ําหลัก และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ รวมถึงทางเขาและทางออก
สําหรับยานพาหนะ 

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองแสดงระยะปลอดภัยตาง ๆ 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
 
 
 



 
 

๓  

 
ขอ ๖  แผนผังระบบทอและสิ่งกอสรางตาง ๆ ในเขตคลังน้ํามัน ใหแสดงแตละ

แผนผัง ดังตอไปนี้ 
(๑) แผนผังระบบทอน้ํามันและอุปกรณ 
(๒) แผนผังระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ แสดงตําแหนงเครื่องสูบน้ําดับเพลิง  

แหลงน้ําดับเพลิง ที่เก็บสารเคมีสําหรับดับเพลิง เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการดับเพลิง  
และสถานีดับเพลิง 
 

ขอ ๗  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ใหจัดทําตารางเพ่ือแสดงขนาด ความสูง และ
ปริมาณความจุของถัง ชนิดของหลังคาถัง ชนิดของน้ํามันหรือผลิตภัณฑที่เก็บไวในถัง และอุปกรณ
ความปลอดภัยตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูกับถัง 
 

ขอ ๘  แบบกอสรางถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 

(๑) แปลนสวนบน แปลนสวนลาง แปลนฐานราก และอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้ง 
อยูกับถัง 

(๒) รูปดาน รูปตัด และรายละเอียดของฐานราก  
(๓) รายละเอียดการกอสรางและการติดตั้งถัง 

 
ขอ ๙  แบบระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(๑) จุดรับ จุดจาย ขนาดทอ ลิ้นปดเปด และอุปกรณหลัก  
(๒) เครื่องสูบน้ํามันพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง 
(๓) ฐานรองรับระบบทอน้ํามันและอุปกรณ 

 
ขอ ๑๐  แบบระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขนาดทอ ลิ้นปดเปด และอุปกรณหลัก  
(๒) เครื่องสูบน้ําพรอมระบุแรงดันและอัตราสูบของเครื่อง 
(๓) ฐานรองรับระบบทอดับเพลิงและอุปกรณ  

 
ขอ ๑๑  แบบกอสรางอาคารแทนจายน้ํามัน ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนพื้น แปลนฐานราก แปลนหลังคา และแปลนโครงสราง  
(๒) รูปดานอยางนอยสองดาน   
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว  
(๔) รายละเอียดของโครงสราง 
(๕) รายละเอียดของระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่ติดตั้งอยูกับแทนจายน้ํามัน 

 
 
 



 
 

๔  

 
ขอ ๑๒  แบบกอสรางระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน ตองแสดงรายละเอียด

อยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนพื้นและแปลนฐานราก 
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
(๓) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ ของระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน  

 
   ขอ ๑๓  แบบกอสรางเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามัน ตองแสดงรายละเอียด
อยางนอยดังตอไปนี ้ 

(๑) แปลนพื้น 
(๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
(๓) รายละเอียดการกอสราง   
ในกรณทีี่การกอสรางจําเปนตองมีฐานราก ใหแสดงแปลนฐานรากดวย 

 
  ขอ ๑๔  แบบกอสรางทอหรือรางระบายน้ํา ตองแสดงรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
   (๑) แปลนพ้ืน  
   (๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว 
   (๓) ฝาตะแกรงปดรางระบายน้ําและบอพัก  
   (๔) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ ของทอหรือรางระบายน้ํา  
 

ขอ ๑๕  แบบกอสรางรั้วและประตู ตองแสดงรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) แปลนฐานราก รูปดาน และรูปตัด   
(๒) รายละเอียดแสดงสวนตาง ๆ ของรั้วและประตู  

 
ขอ ๑๖  ในกรณีที่มีสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการรับหรือจายน้ํามัน  

ใหแสดงแบบรายละเอียดสิ่งกอสรางนั้นดวย 
 

ขอ ๑๗  แผนผังและแบบกอสราง ใหใชมาตราสวนดังตอไปนี ้
(๑) แผนผังตามขอ ๕ และขอ ๖ ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๕๐๐ เวนแต 

คลังน้ํามันที่มีการกลั่นน้ํามัน ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๒,๐๐๐  ทั้งนี ้ตองแสดงรายละเอียด
ตาง ๆ ใหสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน 

(๒) แบบกอสรางตามขอ ๘ (๑) และ (๒) ขอ ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) ขอ ๑๒ (๑) และ 
(๒) และขอ ๑๓ (๑) และ (๒) และวรรคสอง ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๑๐๐ เวนแตคลังน้ํามัน
ที่มีการกลั่นน้ํามัน แบบกอสรางตามขอ ๘ (๑) และ (๒) ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๒๕๐   
 
 
 
 
 



 
 

๕  

 
ขอ ๑๘  การกอสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในเขตคลังน้ํามัน ใหมีระยะ 

ความคลาดเคลื่อนจากแผนผังบริเวณที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละยี่สิบ  ทั้งนี้ ตองไมนอยกวา 
ระยะปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ และสัดสวนของสิ่งกอสรางตาง ๆ เมื่อกอสราง 
แลวเสร็จ ใหมีระยะความคลาดเคลื่อนจากแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตไดไมเกินรอยละหา 
 

ขอ ๑๙  คลังน้ํามันตองแสดงรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบปลอดภัย  
และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ํามัน แทนจายน้ํามัน เข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามัน  
ระบบทอน้ํามัน ระบบทอดับเพลิง ระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน ระบบอุปกรณนิรภัย  
ระบบไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ภายในเขตคลังน้ํามัน 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก 
   

 
ขอ ๒๐  คลังน้ํามันตองมีระยะปลอดภัยภายนอก ดังตอไปนี ้
(๑) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยแกการขนสงน้ํามัน 
(๒) ตั้งอยูหางจากเขตพระราชฐานไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร  
(๓) ตั้งอยูหางจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และโบราณสถาน 

ไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร  
(๔) ตั้งอยูหางจากเขตสถานที่อ่ืนใดนอกจาก (๒) และ (๓) และในระยะหางเทาใด 

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
การวัดระยะหางระหวางคลังน้ํามันกับเขตสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหวัดจากผนัง 

ถังเก็บน้ํามันกับเขตสถานที่นั้น 
 

ขอ ๒๑  คลังน้ํามันเพ่ือการจําหนายตองมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะเชื่อมตอกับทางสัญจรที่มีความกวาง 
ของถนนไมนอยกวา ๑๒ เมตร และตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความยินยอมใหทําทางเชื่อมเพ่ือใช
เปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตหรือเจาของทางสัญจร
ดังกลาว  ทั้งนี ้ทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะตองมีความกวางของถนนไมนอยกวา ๑๐ 
เมตร ขอบทางเลี้ยวเขาและเลี้ยวออกตองโคงออก และมีรัศมีความโคงไมนอยกวา ๖ เมตร เพ่ือให 
รถขนสงน้ํามันเขาออกไดโดยสะดวก ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
   (๒) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอกับทางสัญจร 
ทีม่ีเกาะกลาง ทางระบายน้ํา หรือกําแพงเพ่ือแบงการจราจรเปนสองทิศทาง ตองหางจากจุดเริ่มตน
ของชองเปดของเกาะกลาง ทางระบายน้ํา หรือกําแพงของทางสัญจรดังกลาวไมนอยกวา ๕๐ เมตร  
ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 



 
 

๖  

 
   (๓) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ตองไมอยูตรงโคงของ
ทางสัญจรที่มีรัศมีความโคงนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร และจะตองหางจากจุดเริ่มตนของโคงดังกลาว 
ไมนอยกวา ๕๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 
   (๔) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ตองหางจากจุดเริ่มโคง
ของทางแยกที่อยูฝงเดียวกันไมนอยกวา ๕๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๕) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ตองไมอยูตรงโคงตั้ง 
ของทางสัญจรที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน ๑ ตอ ๒๕ ขึ้นไป และตองไมอยูบนทางสัญจร  
ที่มีความลาดชันเกิน ๑ ตอ ๒๕ ขึ้นไป ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณทีี่ทางสัญจรมีความลาดชันดานใดดานหนึ่งตั้งแต ๑ ตอ ๕๐ ถึง  

๑ ตอ ๒๕ จดุเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ตองไมอยูตรงโคงตั้ง และตองหาง

จากจุดเริ่มตนโคงตั้งของทางสัญจรดังกลาวไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๖  

ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๖) จุดเริ่มตนของทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะ ตองหางจากจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่มีความลาดชันดานใดดานหนึ่งเกิน ๑ ตอ ๕๐ ที่อยูในเสนทาง
เดียวกันไมนอยกวา ๕๐ เมตร ดังตัวอยางภาพประกอบที่ ๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๗) จุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานใหวัดจากจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของ
เชิงลาดของทางสวนทีเ่ชื่อมกับสะพานที่มีความลาดชันตั้งแต ๑ ตอ ๕๐ ไมนอยกวา ๕๐ เมตร หากมี
ความลาดชันไมเกิน ๑ ตอ ๕๐ ใหวัดจากคอสะพาน ดังตัวอยางภาพประกอบที ่๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 

คลังน้ํามันที่มีทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะทีผ่านการพิจารณา 
ดานความปลอดภัยและไดรับอนุญาตใหเชื่อมทางตามกฎหมายวาดวยทางหลวงแลว ใหไดรับ 
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยระยะหางระหวางจุดเริ่มตนของทางเขาและ 
ทางออกสําหรับยานพาหนะที่เชื่อมตอกับทางสัญจรและลักษณะของทางเขาและทางออก 
สําหรับยานพาหนะตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
 

ขอ ๒๒  คลังน้ํามันเพ่ือการใชเองตองไดรับอนุญาตหรือไดรับความยินยอมใหทํา 
ทางเชื่อมกับทางสัญจรเพ่ือใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะจากเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาตหรือเจาของทางสัญจรดวย 
 

หมวด ๓ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน 

   

 

  ขอ ๒๓  การตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดใหญเหนือพื้นดินตองมีระยะปลอดภัย ดังตอไปนี้ 

  (๑) ระยะปลอดภัยโดยรอบถังที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง และ

ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 

 

 

 



 
 

๗  

 

รายละเอียด 
ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร) 

ถังตามแนวตั้ง ถังตามแนวนอน 
ก. ระยะหางระหวาง 

ถังกับเขตที่ดิน 
๓๐ 

 
๓๐ 

ข. ระยะหางระหวาง 
ถังกับอาคาร 

๒๐ 
 

๒๐ 

ค. ระยะหางระหวาง 
ถังกับถัง 

 

- ถังท่ีมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑๐ 
เมตร ตองมรีะยะหางไมนอยกวา  
๑/๒ ของเสนผาศูนยกลางของ 
ถังใบใหญ 
- ถังท่ีมีเสนผาศูนยกลางเกิน ๑๐ 
เมตร ตองมีระยะหางไมนอยกวา  
๑/๒ ของเสนผาศูนยกลางของ 
ถังใบใหญ และตองไมนอยกวา  
๑๐ เมตร แตหากระยะหางดังกลาว 
เกิน ๑๕ เมตร จะใชระยะหาง 
ไมนอยกวา ๑๕ เมตร ก็ได 

ไมนอยกวา ๑/๓ ของผลบวกของ
เสนผาศูนยกลางของถังที่ติดกัน 

ง. ระยะหางระหวาง 
ถงักับขอบดานใน
ของเขื่อน กําแพง 
หรือบอเก็บกักน้ํามัน 

ไมนอยกวา ๑/๒ ของความสูง 
ของถัง 

ไมนอยกวา ๑/๒ ของความสูง 
ของถัง 

จ. ระยะหางระหวาง 
ถังกับสันเข่ือน 
ดานนอก กรณีมีกลุม
ถังสองกลุมติดกัน 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

ฉ. ระยะหางระหวาง 
ถังกับแทนจายน้ํามัน 

ไมนอยกวาเสนผาศูนยกลางของถัง 
หรือถังใบใหญในกรณีที่มีหลายถัง 
แตตองไมนอยกวา ๖ เมตร แตหาก
ระยะหางดังกลาวเกิน ๑๕ เมตร จะใช
ระยะหางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ก็ได 

ไมนอยกวาเสนผาศูนยกลางของถัง 
หรือถังใบใหญในกรณีที่มีหลายถัง 
แตตองไมนอยกวา ๖ เมตร แตหาก
ระยะหางดังกลาวเกิน ๑๕ เมตร จะใช
ระยะหางไมนอยกวา ๑๕ เมตร ก็ได 

ช. ระยะหางระหวาง 
สันเข่ือนดานในกับ
เขตที่ดินหรือแหลง
จุดติดไฟถาวร 

๑๕ ๑๕ 

ซ. ระยะหางระหวาง 
ถังกับสวนของ
กระบวนการผลิต 
ในโรงกลั่นน้ํามัน 

๓๐ ๓๐ 



 
 

๘  

รายละเอียด 
ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร) 

ถังตามแนวตั้ง ถังตามแนวนอน 

ฌ. ระยะหางระหวาง 
จุดรับหรือจุดจาย
น้ํามันกับอาคาร  
เขตที่ดิน แหลงจุด 
ติดไฟถาวร หรือ 
สวนของกระบวนการ
ผลิตในโรงกลั่นน้ํามัน 

๑๕ ๑๕ 

หมายเหต ุ ๑. ถังทีเ่ก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอยท่ีมีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซยีส แตตั้งถังไวในกลุม
เดียวกับถังในตาราง ใหมีระยะปลอดภัยตามตารางขางตน 

๒. อาคารตาม ข. ไมรวมถึงอาคารโรงสูบน้ํามัน อาคารสถานีไฟฟายอย อาคารอุปกรณ
เครื่องวัด และอาคารอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาคารเหลานี้
ตองกอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ และตองไมใชเปนอาคารสํานักงานหรือที่พักอาศัย 

๓. ระยะหางระหวางถังกับถังตาม ค. ในกรณีที่ถังตามแนวตั้งและถังตามแนวนอน 
อยูติดกัน ใหใชระยะหางมากที่สุดที่คาํนวณไดเปนเกณฑ 

 
 

   (๒) ระยะปลอดภัยโดยรอบถังท่ีเก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓  

องศาเซลเซียส ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 

 

รายละเอียด ระยะปลอดภัยต่ําสุด (เมตร)  

ก. ระยะหางระหวางถังกับเขตที่ดิน 

ข. ระยะหางระหวางถังกับอาคาร 

ค. ระยะหางระหวางถังกับถัง  

ง. ระยะหางระหวางถังกับขอบดานนอกของเขื่อน กําแพง หรือ 

บอเก็บกักน้ํามัน 

จ. ระยะหางระหวางถังกับขอบดานในของเข่ือน กําแพง หรือ 

บอเก็บกักน้ํามัน 

ฉ. ระยะหางระหวางถังกับสวนของกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ํามัน 

๔.๕๐ 

๔.๕๐ 

๑.๕๐ 

๓ 

 

๑.๕๐ 

 

๔.๕๐ 

หมายเหต ุ อาคารตาม ข. ไมรวมถึงอาคารโรงสูบน้ํามัน อาคารสถานีไฟฟายอย อาคารอุปกรณเครื่องวัด 

และอาคารอ่ืน ๆ ตามทีร่ัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และอาคารเหลานี้ตองกอสราง

ดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ และตองไมใชเปนอาคารสํานักงานหรือที่พักอาศัย 

 
 



 
 

๙  

   (๓) บริเวณถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันและแทนจายน้ํามันตองทํารั้วลอมรอบ 

ดวยวัสดทุี่แข็งแรงและไมติดไฟ มีความสูงไมนอยกวา ๓ เมตร และมีระยะหางจากถังเก็บน้ํามัน 

และแทนจายน้ํามันไมนอยกวา ๑๕ เมตร รั้วตองมีประตูทําดวยวัสดุที่แข็งแรงและไมติดไฟ 

   (๔) ถังหรือกลุมถังเก็บน้ํามันตองมีเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันลอมรอบ  

โดยเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) มีขนาดพอที่จะเก็บน้ํามันของถังใบที่ใหญที่สุด และมีความมั่นคงแข็งแรง 

(ข) มีความสูงไมเกิน ๓ เมตร โดยวัดจากขอบบนสันเขื่อน กําแพง หรือ 

บอเก็บกักน้ํามันดานนอก เวนแตสภาพภูมิประเทศไมเอื้ออํานวยจะมีความสูงเกิน ๓ เมตร ก็ได  

แตตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

(ค) ถังที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากที่ตัง้เปนกลุมถังภายในเข่ือน กําแพง หรือ 

บอเก็บกักน้ํามัน หากถังมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน ๔๕ เมตร ตองทําเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกัก

น้ํามันยอยซึ่งสูงไมนอยกวา ๐.๔๕ เมตร แตไมเกิน ๓ เมตร เพ่ือกั้นถังนั้น โดยมปีริมาณความจ ุ

ไมนอยกวารอยละสิบของปริมาณความจุของถังเก็บน้ํามัน สําหรับถังที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

ไมเกิน ๔๕ เมตร จะทําเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันยอยก้ันถังนั้นก็ได 

(ง) กรณีที่เข่ือนเปนเขื่อนดินที่มีความสูงมากกวา ๐.๙๐ เมตร ตองมีสวนบนเรียบ

และมีความกวางไมนอยกวา ๐.๖๐ เมตร 

(จ) พ้ืนภายในบริเวณเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันตองมีความลาดเอียง 

ออกจากถังเก็บน้ํามันไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐๐ ไปที่ผนังเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามัน หรือ 

รางระบายน้ํา หากสภาพพ้ืนภายในบริเวณเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันเปนพ้ืนดิน ตองทําการ 

บดอัดดินใหมีความแนนสม่ําเสมอไมนอยกวารอยละเกาสิบหา Modified Proctor Density 

(ฉ) ในกรณีที่สภาพภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยใหสามารถสรางเขื่อน กําแพง  

หรือบอเก็บกักน้ํามันลอมรอบถังเก็บน้ํามันได ใหสามารถสรางเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามัน 

หางจากถังเก็บน้ํามันไดโดยการวางทอหรือรางระบายน้ํามัน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ

พลังงานและมีลักษณะดังตอไปนี ้

๑) ทอหรือรางระบายน้ํามันตองออกแบบใหระบายน้ํามันในอัตราไหล 

ไมนอยกวาอัตราไหลสูงสุดของเครื่องสูบน้ํามันที่สูบน้ํามันเขาถังที่อยูในเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกัก

น้ํามันนั้น  

๒) ทอหรือรางระบายน้ํามันตองมีความลาดเอียงออกจากถังเก็บน้ํามัน 

ไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐๐ เปนระยะไมนอยกวา ๑๕ เมตร  

๓) ขอบสันเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันดานในตองหางจากเขตที่ดิน 

แหลงจุดติดไฟถาวร หรือสวนของกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ํามันไมนอยกวา ๑๕ เมตร   

๔) เข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันตองสามารถเก็บกักน้ํามันไมนอยกวา

หนึ่งเทาของปริมาตรของถังใบใหญที่สุด 

 

 

 



 
 

๑๐  

 

(ช) การระบายน้ําออกจากเขื่อน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามันไปสูระบบบําบัด 

หรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน ตองจัดใหมีลิ้นปดเปดที่มีขนาดเพียงพอตอการระบายน้ําโดยแสดง 

รายละเอียดไวในแผนผังบริเวณ และลิ้นปดเปดตองปดอยูตลอดเวลา จะเปดเมื่อมีการระบายน้ําเทานั้น  

  (๕) การตั้งถังเก็บน้ํามัน หากตั้งเปนกลุมถัง ใหปฏิบัตดิังตอไปนี้ 

(ก) ตั้งถังเก็บน้ํามันเปนแถวไมเกินสองแถวภายในกลุมถัง และตองมีถนน 

รวมไหลทางกวางไมนอยกวา ๖ เมตร เพื่อใหรถดับเพลิงเขาไปดับเพลิงบริเวณถังเก็บน้ํามันในแถวท่ีสองได 

(ข) กลุมถังเก็บน้ํามันชนิดหลังคาลอยหรือชนิดหลังคาลอยภายใน กลุมถังหนึ่ง 

ใหมีปริมาณความจรุวมกันไมเกิน ๑๒๐ ลานลิตร เวนแตในกลุมถังมีถังเก็บน้ํามันไมเกินสามถัง ใหมี

ปริมาณความจเุพ่ิมไดอีกไมเกินหนึ่งเทา 

(ค) กลุมถังเก็บน้ํามันชนิดหลังคาติดตาย กลุมถังหนึ่งใหมีปริมาณความจุ 

รวมกันไมเกิน ๖๐ ลานลิตร เวนแตในกลุมถังมีถังเก็บน้ํามันไมเกินสามถัง ใหมีปริมาณความจุเพ่ิม 

ไดอีกไมเกินหนึ่งเทา 

(ง) กลุมถังท่ีเก็บน้ํามันดิบ หามมิใหเก็บรวมกับถังทีเ่ก็บน้ํามันชนิดอื่น ๆ  

และหากถังใดถังหนึ่งมีปริมาณความจุเกิน ๖๐ ลานลิตร ใหมีถังไดไมเกินสองถัง  

การเก็บน้ํามันในกลุมถังตาม (ข) และ (ค) รวมกันในกลุมถังเดียวกัน ใหเก็บได 

ตามหลักเกณฑตาม (ค) 

 

   ขอ ๒๔  การตั้งถังเก็บน้ํามันใตพืน้ดินใหมีระยะหางจากเขตคลังน้ํามันและอาคาร 

ไมนอยกวา ๓ เมตร และใหมีระยะหางระหวางถังกับถังไมนอยกวา ๑ เมตร 

 

  ขอ ๒๕  ภายในเข่ือน กําแพง หรือบอเก็บกักน้ํามัน หามมิใหติดตั้งเครื่องสูบน้ํามัน 

ที่ใชสําหรับรับหรือจายน้ํามัน จุดรับหรือจุดจายน้ํามัน และหามมิใหเก็บวัสดุหรืออุปกรณใด ๆ  

 
  ขอ ๒๖  ใหติดตั้งสะพานขามแนวทอ หรือเขื่อนหรือกําแพงเก็บกักน้ํามัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ทอที่มีความสูงเกิน ๐.๕๐ เมตร 
   (๒) เข่ือนหรือกําแพงเก็บกักน้ํามันที่มีความสูงเกิน ๐.๙๐ เมตร 
   (๓) เข่ือนดินที่มีความสูงเกิน ๒ เมตร 
   สะพานตามวรรคหนึ่ง ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ใชวัสดุทีแ่ข็งแรงและไมติดไฟ  
โดยติดตั้งอยางนอยสองจุดในตําแหนงตรงขามกัน และตั้งอยูใกลกับหัวจายน้ําดับเพลิง  
   ใหติดตั้งบันไดขึ้นลงบอเก็บกักน้ํามัน โดยมีลักษณะเชนเดียวกับการติดตั้งสะพาน
ตามวรรคสอง 
 
   ขอ ๒๗  ภายในกลุมถังเก็บน้ํามัน หากมีการเก็บผลิตภัณฑอื่น ๆ จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงดวย 
 



 
 

๑๑  

 
  ขอ ๒๘  หามมิใหติดตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดใหญไวในอาคาร เวนแตถังที่ใชเก็บน้ํามัน
ชนิดไวไฟนอยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียส ใหเก็บไวในอาคารไดแตตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมธุรกิจพลังงาน 
 
  ขอ ๒๙  การตั้งกระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กในเขต 
คลังน้ํามันตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   (๑) หามมิใหเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากไวในอาคาร 

   (๒) การเก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยไวในอาคารเก็บน้ํามัน  

ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) อาคารเก็บน้ํามันตองมีความสงูไมเกินสองชั้น กอสรางดวยวัสดุถาวรและ 

ทนไฟเปนสวนใหญ ในกรณีที่เปนอาคารไมมีผนัง อาคารตองหางจากเขตคลังน้ํามัน อาคารเก็บน้ํามัน

อ่ืน หรืออาคารอื่น ๆ ไมนอยกวา ๑๕ เมตร  ในกรณทีีเ่ปนอาคารมีผนัง ตองมปีระตเูขาออกเปนชนิด

ที่มีอุปกรณใหประตูปดเองโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ระยะเวลาทนไฟของผนังอาคารและประตู ตลอดจน

ระยะปลอดภัยของอาคารใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางดังตอไปนี ้ 

 
ชนิด 

ของน้ํามัน 
ระยะเวลาทนไฟของ 

ผนังอาคาร 
 

ระยะเวลาทนไฟของประตู ระยะปลอดภัยของอาคารเก็บ
น้ํามันกับเขตคลังน้ํามัน  
อาคารเก็บน้ํามันอ่ืน  
หรืออาคารอ่ืน ๆ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง ไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง ไมนอยกวา ๓ เมตร 

ชนิดไวไฟนอย ไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง 
ไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง  

๓๐ นาที 
ไมนอยกวา ๓ เมตร 

 
(ข) อาคารเก็บน้ํามันตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักบรรทุก 

ในอัตราสูงสุด รวมทั้งน้ําหนักอื่น ๆ ที่อาจจะกระทําตออาคารเก็บน้ํามันไดโดยปลอดภัย 

(ค) บริเวณที่ตั้งกระปองน้ํามันหรือถังน้ํามัน ตองมีขอบกั้นลอมรอบสูง 

ไมนอยกวา ๐.๑๐ เมตร เพ่ือปองกันมิใหน้ํามันรั่วไหล และตองจัดใหมีการระบายน้ําออก 

อยางเพียงพอ 

(ง) การตั้งกระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไวในอาคาร 

เก็บน้ํามันที่ไมใชอาคารเก็บน้ํามันโดยเฉพาะตาม (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี ้

 

 



 
 

๑๒  

 

การตั้งกระปองน้ํามันหรือถังน้ํามัน 
ชนิด 

ของน้ํามัน 
 

ปริมาณ
น้ํามัน 

แตละกลุม
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน  
(ลิตร) 

ปริมาณ 
น้ํามันรวม  

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 

ระยะหางจาก 
เขตคลังน้ํามัน 
อาคารเก็บ 

น้ํามันอ่ืน หรือ
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะหาง
ระหวาง 

กลุมกับกลุม 
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน 

ระยะหาง
ระหวาง 

กลุมภาชนะ
บรรจุน้ํามัน 
กับอาคาร 
เก็บน้ํามัน 

ระยะหาง 
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตั้ง 

 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไมเกิน  
๓๘,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๑๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา  
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา  
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๓ 

ชนิดไวไฟ
นอย 

ไมเกิน  
๕๗,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๒๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๓ 

ไมนอยกวา  
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา  
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๖ 

 

การตั้งถังเก็บน้ํามันขนาดเล็ก 
ชนิด 

ของน้ํามัน 
ปริมาณ 
น้ํามัน 

แตละกลุม
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน  
(ลิตร) 

ปริมาณ 
น้ํามันรวม 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 

ระยะหางจาก
เขตคลังน้ํามัน 
อาคารเก็บ 

น้ํามันอ่ืน หรือ
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะหาง
ระหวาง 

กลุมกับกลุม 
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน 

ระยะหาง
ระหวาง 

กลุมภาชนะ
บรรจุน้ํามัน
กับอาคาร 
เก็บน้ํามัน 

ระยะหาง
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตั้ง 

 
 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

ไมเกิน  
๑๕๐,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๓๐๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา  
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔ 

ชนิดไวไฟ
นอย 

ไมเกิน  
๒๐๐,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๓๘๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๓ 

ไมนอยกวา 
๑.๒๐ 

ไมนอยกวา  
๒.๔๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔ 

 

(จ) การตั้งกระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไวในอาคารเก็บ

น้ํามันโดยเฉพาะ ใหเปนไปตามตารางใน (ง) แตไมจํากัดปริมาณน้ํามันรวม 

(ฉ) อาคารเก็บน้ํามันโดยเฉพาะทีม่ีระบบดับเพลิงตามมาตรฐานที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา การตั้งกระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไว 

ในอาคารดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๓  

 
   (๓) การเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยไวนอก
อาคารใหเปนไปตามตารางดังตอไปนี้ 

 
ชนิด 

ของน้ํามัน 
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน 
ปริมาณ 
น้ํามัน 

แตละกลุม
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน  
(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 
ระยะหางจาก 
เขตคลังน้ํามัน 
อาคารเก็บ 

น้ํามันอ่ืน หรือ 
อาคารอ่ืน ๆ 

ระยะหาง
ระหวาง 

กลุมกับกลุม 
ภาชนะ

บรรจุน้ํามัน 

ความยาว
กลุมภาชนะ 
บรรจุน้ํามัน 

ระยะหาง
จากคาน 

หรือเพดาน 

ความสูง
ของการตั้ง  

ชนิดไวไฟ
มาก 
 

ถังน้ํามัน ไมเกิน  
๔,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๒๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

ไมเกิน  
๖๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๓ 

ถังเก็บน้ํามัน 
ขนาดเล็ก 

ไมเกิน  
๑๕,๐๐๐  

ไมนอยกวา  
๒๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

ไมเกิน  
๖๐ 

ไมนอยกวา
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔ 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

กระปอง
น้ํามันหรือ
ถังน้ํามัน 

ไมเกิน  
๓๓,๐๐๐ 
 

ไมนอยกวา  
๗.๕๐  

 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

 

ไมเกิน  
๖๐ 

 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

 

ไมเกิน  
๔ 

 
ถังเก็บน้ํามัน 
ขนาดเล็ก 

ไมเกิน  
๖๖,๐๐๐  

ไมนอยกวา  
๗.๕๐ 

ไมนอยกวา 
๑.๕๐ 

ไมเกิน  
๖๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐  

ไมเกิน  
๓  

ชนิดไวไฟ
นอย 
 

กระปอง
น้ํามันหรือ
ถังน้ํามัน  

ไมเกิน  
๘๓,๐๐๐ 
 

ไมนอยกวา  
๓  

 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

 

ไมเกิน  
๖๐ 

 

ไมนอยกวา  
๐.๙๐ 

 

ไมเกิน  
๕  

 
ถังเก็บน้ํามัน 
ขนาดเล็ก 

ไมเกิน  
๑๗๐,๐๐๐ 

ไมนอยกวา  
๓ 

ไมนอยกวา  
๑.๕๐ 

ไมเกิน  
๖๐ 

ไมนอยกวา 
๐.๙๐ 

ไมเกิน  
๔ 

 

   (๔) การเก็บน้ํามันหลายชนิดไวภายในอาคารเก็บน้ํามันเดียวกัน หรือในกลุมเดียวกัน 

ในกรณตีั้งอยูนอกอาคาร ปริมาณการจัดเก็บและระยะปลอดภัยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของน้ํามัน 

ชนิดท่ีไวไฟสูงกวา  

   (๕) บริเวณท่ีตั้งกระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน หรือถังเก็บน้ํามันขนาดเล็กไวนอกอาคาร  

ตองมีขอบก้ันลอมรอบสูงไมนอยกวา ๐.๑๐ เมตร เพื่อปองกันมิใหน้ํามันรั่วไหล และตองจัดใหมีการ

ระบายน้ําออกอยางเพียงพอ 
 



 
 

๑๔  

 
หมวด ๔ 

ถังเก็บน้ํามันและอุปกรณ 
   

 
ขอ ๓๐  ถังเก็บน้ํามันตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตัวถังตองทําดวยเหล็ก 
(๒) แผนเหล็กและเหล็กโครงสรางท่ีนํามาใชสรางถังตองไดรับการรับรองวาได

มาตรฐานสากล 
(๓) แผนเหล็กผนังถังตองมีคาความเคนคราก (yield stress) ไมนอยกวา ๒๐๖  

นิวตันตอตารางมิลลิเมตร  
(๔) คาความถวงจําเพาะของน้ํามันที่ใชในการออกแบบ ตองไมนอยกวาหนึ่ง  

แตถาคาความถวงจําเพาะมากกวาหนึ่งจะตองใชคาความถวงจําเพาะที่แทจริงในการคํานวณออกแบบ 
ถังเก็บน้ํามันท่ีทําดวยวัสดุอื่น ตองมีมาตรฐานตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ขอ ๓๑  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีลักษณะตามขอ ๓๐ 
(๒) ฐานรองรับถังตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของตัวถังและ

น้ําหนักบรรจุในอัตราสูงสุด รวมทั้งน้ําหนักอ่ืน ๆ ที่อาจจะกระทําตอตัวถังนั้นไดโดยปลอดภัย 
(๓) ถังที่มีปริมาณความจุตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป ตองแสดงผลสํารวจ

คุณสมบัติของดินในบริเวณท่ีกอสรางถังไมนอยกวาสองจุด เพ่ือประกอบการคํานวณความมั่นคง
แข็งแรงของฐานรากรองรับถัง  

(๔) ตองแสดงขอมูลทางวิศวกรรมใหสามารถตรวจสอบไดวาจะไมเกิดความเสียหาย
ตอถังในกรณีท่ีมีการรับหรือจายน้ํามันเขาหรือออกจากถัง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถัง 

(๕) ทอระบายอากาศของถังตองออกแบบใหมีความดันไมเกิน ๗.๕ มิลลิบาร  
และความดันสุญญากาศไมเกิน ๒.๕ มิลลิบาร 

ถังเก็บผลิตภัณฑอ่ืนที่ไมใชน้ํามัน หากจะนํามาใชเปนถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ  
ตองทําการทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
   ขอ ๓๒  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญตามแนวต้ัง ใหระบุขอความเกี่ยวกับเสนผาศูนยกลาง 
ของถัง ความสูง ความกวาง ความยาวของถัง ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ ปริมาณความจุ 
ของน้ํามันที่ไดรับอนุญาต วัน เดือน ป ที่ไดรับอนุญาตครั้งลาสุด และการทดสอบถังครั้งลาสุด  
โดยขอความนั้นมีขนาดตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เห็นไดชัดเจนและอานไดงายในระยะ ๒๕ เมตร  
ไวที่ดานขางของผนังถังดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน 
 
  ขอ ๓๓  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ใหบรรจุน้ํามันไดไมเกินรอยละเกาสิบของ 
ปริมาตรถัง  
 
 
 



 
 

๑๕  

 
  ขอ ๓๔  เพื่อประโยชนในการพิจารณาคลังน้ํามัน การวัดปริมาณน้ํามันในถังเก็บ
น้ํามันขนาดใหญ ใหถือตามปริมาตรถัง ไมวาจะมีน้ํามันอยูปริมาณเทาใดก็ตาม 
 
   ขอ ๓๕  ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญตองติดตั้งอุปกรณเตือนภัยเพ่ือปองกันน้ํามันลนถัง  

 
   ขอ ๓๖  การออกแบบ การประกอบ และการติดตั้งถังเก็บน้ํามัน ใหเปนไปตาม
วิธีการทีร่ัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 
  ขอ ๓๗  ในกรณีพื้นที่ใดอยูในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร การออกแบบสิ่งกอสรางถังเก็บน้ํามันขนาดใหญที่มีปริมาณความจุ
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ตองปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 
 
   ขอ ๓๘  ถังเก็บน้ํามันจะตองทําการทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงานและ 
เมื่อใชงานครบหนึ่งปและสิบหาป  
   การทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงาน ใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   การทดสอบและตรวจสอบเมื่อใชงานครบหนึ่งปและสิบหาป ใหเปนไปตามวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 
 
   ขอ ๓๙  ผูประกอบกิจการควบคุมตองยื่นรายละเอียดของอุปกรณเก่ียวกับ 
ลิ้นปดเปด ระบบอุปกรณสําหรับดับเพลิง และอุปกรณนิรภัยตาง ๆ ที่ติดตั้งไวกับถังเก็บน้ํามัน 
ขนาดใหญ ใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตกอนเก็บน้ํามัน 
   การตรวจสอบภายหลังการติดตั้งอุปกรณตามวรรคหนึ่ง ตองดําเนินการโดย 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตระดับสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บรายงานการตรวจสอบไวเปนระยะเวลา
หนึ่งปใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได 
 
   ขอ ๔๐  การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน ตองดําเนินการโดยผูทดสอบ 
และตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน  
และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน โดยผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบ
และตรวจสอบไวใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบไดเปนระยะเวลาหนึ่งป 
   ในกรณทีี่ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหทําการทดสอบและ
ตรวจสอบโดยผูประกอบกิจการควบคุมซึ่งอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 

 



 
 

๑๖  

 
หมวด ๕ 

ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ 
   

 
ขอ ๔๑  ระบบทอน้ํามันและอุปกรณที่ใชกับถังเก็บน้ํามันตองมีลักษณะและวิธีการ

ติดตั้ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองออกแบบและกอสรางใหสามารถรับแรงและน้ําหนักตาง ๆ ที่มากระทําตอ

ระบบทอไดโดยปลอดภัย 
(๒) ทอที่นํามาใชในระบบทอน้ํามันตองทําดวยเหล็กกลา หรือทําดวยวัสดุอ่ืนที่มี

มาตรฐานเทียบเทาตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ระบบทอน้ํามันท่ีตอกับเครื่องสูบน้ํามันตองจัดใหมีลิ้นปดเปดสําหรับทอทางเขา

และทอทางออกจากเครื่องสูบน้ํามันเพ่ือหยุดการสูบน้ํามันในกรณีฉุกเฉิน 
(๔) การติดตั้งระบบทอน้ํามันเหนือพื้นดินตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(ก) ทอตองวางอยูบนฐานรองรับที่ทําดวยคอนกรีตหรือคานเหล็กที่มี 
ความมั่นคงแข็งแรงเหนือพ้ืนดิน และมีระยะสูงจากพื้นดินเพียงพอเพื่อปองกันการกัดกรอน 

(ข) มีการปองกันมิใหยานพาหนะหรือสิ่งอื่นมากระทําใหเกิดการชํารุดเสียหาย
ตอระบบทอน้ํามัน และมีการปองกันมิใหเกิดการกัดกรอน 

(ค) ทอที่วางไวเหนือพื้นดินและพาดผานทางสัญจร ใหแสดงระยะความสูงจาก
พ้ืนผิวจราจรถึงจุดต่ําสุดของทอ โครงสราง หรือสวนประกอบอ่ืน ๆ ของทอนั้น 

(๕) การติดตั้งระบบทอน้ํามันใตพื้นดินตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(ก) ทอที่ใชตองเปนทอที่มีความตานทานการกัดกรอน หรือมีการปองกัน 

การกัดกรอน 
(ข) จัดใหมีเครื่องหมายแสดงแนววางทออยางชัดเจน 
(ค) ในกรณีที่มีการติดตั้งลิ้นปดเปดหรืออุปกรณตาง ๆ ไวใตพื้นดิน ตองติดตั้ง 

ใหสามารถตรวจสอบและบํารุงรักษาไดโดยสะดวก 
(๖) วัสดุที่ใชในระบบทอน้ํามัน เชน ลิ้นปดเปด ปะเก็น วัสดุปองกันการรั่วซึม  

ตองเปนชนิดที่ใชกับน้ํามันโดยเฉพาะ และไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน 
 
   ขอ ๔๒  แทนจายน้ํามัน และจุดรบัหรือจุดจายน้ํามันตองติดตั้งระบบปองกัน
อันตรายจากไฟฟาสถิตตามกฎกระทรวงวาดวยระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
ของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน 
 
   ขอ ๔๓  ลิ้นปดเปด อุปกรณ ทอออน และเครื่องสูบน้ํามันที่ติดตั้งกับระบบทอน้ํามัน 
ผูประกอบกิจการควบคุมตองแสดงรายละเอียดและทําการตรวจสอบเชนเดียวกับขอ ๓๙ 

 
  ขอ ๔๔  ระบบทอน้ํามันและอุปกรณตองทําการทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงาน 
และเมื่อใชงานครบสิบหาป 
  การทดสอบและตรวจสอบกอนการใชงาน ใหเปนไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   การทดสอบและตรวจสอบเมื่อใชงานครบสิบหาป ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 



 
 

๑๗  

ขอ ๔๕  การทดสอบและตรวจสอบระบบทอน้ํามันและอุปกรณ ตองดําเนินการ 
โดยผูทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคณุสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบ
น้ํามัน และผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไวเปน
ระยะเวลาหนึ่งปใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได 

ในกรณทีี่ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหทําการทดสอบและ
ตรวจสอบโดยผูประกอบกิจการควบคุมซึ่งอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 
 

หมวด ๖ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย 

   
 
   ขอ ๔๖  คลังน้ํามันตองติดตั้งระบบทอน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 
๑๐๐ มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และตองมีหัวทอจายน้ําดับเพลิงไมนอยกวาสองจุด  
   ในกรณทีี่คลังน้ํามันมีระบบทอน้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศนูยกลางไมนอยกวา ๒๐๐ 
มิลลิเมตร จะตองติดตั้งทอรับน้ําจากภายนอกมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร 
หรือเทากับขนาดของทอน้ําประปาสําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตองมี 
หัวทอรับไมนอยกวาสองหัว พรอมท้ังตองจัดใหมีขอตอเพ่ือรับน้ําดับเพลิงใหมีชนิดเดียวกับของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 

ขอ ๔๗  คลังน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิง  
ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม และมีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A 40B  
ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
ติดตั้งไวตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารเก็บน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่องตอพ้ืนที่ ๒๐๐  
ตารางเมตร เศษของ ๒๐๐ ตารางเมตร ใหคิดเปน ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๒) อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูปของน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางตองมี 
เครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสี่เครื่องตอพ้ืนท่ี ๒๐๐ ตารางเมตร สําหรับน้ํามันชนิดไวไฟนอย  
ตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอพ้ืนที่ ๒๐๐ ตารางเมตร เศษของ ๒๐๐ ตารางเมตร  
ใหคิดเปน ๒๐๐ ตารางเมตร 

(๓) บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอ 
จํานวนเครื่องสูบน้ํามันสองเครื่อง กรณีมีเครื่องสูบน้ํามันมากกวาแปดเครื่อง จะตองมีเครื่องดับเพลิง 
ไมนอยกวาสีเ่ครื่อง 

(๔) บริเวณแทนจายน้ํามันหรือจุดรับน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวา 
หนึ่งเครื่องตอจุดรับหรือจายน้ํามันสองชอง 

(๕) บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันโดยรถไฟขนสงน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิง 
ไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอความยาวระหวางชองรับหรือจายน้ํามันไมเกิน ๓๐ เมตร 
 
 



 
 

๑๘  

 
(๖) บริเวณทาเรือที่รับหรือจายน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาสองเครื่อง 

ตอจุดรับหรือจายน้ํามัน และใหมีเครื่องดับเพลิงขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา ๕๐ กิโลกรัม  
อีกหนึ่งเครื่องตอจุดรับหรือจายน้ํามัน 

(๗) การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ใหติดตั้งโดยรอบบริเวณคลังน้ํามันในที่ที่สามารถ
มองเห็นและนําไปใชงานไดโดยสะดวก 
 

ขอ ๔๘  คลังน้ํามันตองจัดใหมีโฟมเขมขนท่ีนํามาใชเปนสารละลายโฟม 
ไดตลอดเวลาตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) จํานวนสารละลายโฟมที่ตองฉีดเขาถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ใหคํานวณ 
จากชนิดของถังและชนิดของน้ํามันตามที่กําหนดในตารางดังตอไปนี้ 
 

ชนิดของถัง ชนิดของน้ํามัน 

อัตราการใช 
สารละลายโฟม  
(ลิตรตอนาที 

ตอตารางเมตร) 

พ้ืนที่ 
ที่ใชในการคํานวณ 

(ตารางเมตร) 

เวลาที่ใช 
ในการคาํนวณ 

(นาที) 

ชนิดหลังคา 
ติดตาย 

ชนิดไวไฟมาก 

๔.๑ พื้นที่หนาตัดของถัง 

๕๕ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง หรือ 
ชนิดไวไฟนอย 

๓๐ 

ชนิดหลังคาลอย ทุกชนิด ๑๒.๒ 
พ้ืนที่หนาตัดระหวาง 

เข่ือนกันโฟมบนหลังคาถัง 
ถึงผนังถัง 

๒๐ 

ชนิดหลังคาลอย 
ภายใน 

ชนิดไวไฟมาก 

๔.๑ พื้นที่หนาตัดของถัง 

๕๕ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง หรือ 
ชนิดไวไฟนอย 

๓๐ 

ทุกชนิด ๑๒.๒ 

พ้ืนที่หนาตัดระหวาง
เข่ือนกันโฟมบนหลังคาถัง

ถึงผนังถัง  
กรณีหลังคาลอยภายใน 

ทําดวยเหล็ก 

๒๐ 

 
(๒) ปริมาณสารละลายโฟมตองเติมเต็มทอโฟม โดยการคาํนวณจากขนาดและ 

ความยาวรวมของทอโฟม 
 
 



 
 

๑๙  

 
(๓) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใชสําหรับฉีดเสริมเฉพาะจุดตองมีอัตราการฉีด

สารละลายโฟมไมนอยกวา ๑๘๙ ลิตรตอนาที จํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลา 
ในการฉีดสารละลายโฟม ใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางดังตอไปนี้ 

 
ขนาดของถังเก็บน้ํามันกับจํานวนอุปกรณฉีดสารละลายโฟม 

เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร) จํานวนขั้นต่ําของอุปกรณฉีดสารละลายโฟม (จุด) 

ไมเกิน ๑๙.๕๐ 
เกิน ๑๙.๕๐ - ๓๖ 
เกิน ๓๖ 

๑ 
๒ 
๓ 

 
ขนาดของถังเก็บน้ํามันกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม 

เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร) เวลาขั้นต่ําของการฉีดสารละลายโฟม (นาที) 

ไมเกิน ๑๐.๕๐ 
เกิน ๑๐.๕๐ - ๒๘.๕๐ 
เกิน ๒๘.๕๐ 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 

 
(๔) สารละลายโฟมตองมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามัน 
(๕) ปริมาณโฟมเขมขนที่ตองจัดเก็บใหคํานวณจากสารละลายโฟมตาม (๑) (๒)  

และ (๓) ของถังที่ใชปริมาณโฟมเขมขนสูงสุด  
คลังน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันไมเกิน ๑๒๐ ลานลิตร ตองมีการสํารองโฟมเขมขน

ไวอีกไมนอยกวาหนึ่งเทา 
คลังน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันเกิน ๑๒๐ ลานลิตร และคลังน้ํามันไมวาจะเก็บ

น้ํามันในปริมาณเทาใดทีม่ีโรงกลั่นน้ํามันตั้งอยูติดกัน ตองมีการสํารองโฟมเขมขนไวอีกไมนอยกวา 
สามเทา  

(๖) การเก็บโฟมเขมขนและอุปกรณประกอบที่ใชในการดับเพลิง ใหจัดเก็บไว
โดยรอบบริเวณคลังน้ํามันในท่ีที่สามารถมองเห็นและนําไปใชงานไดโดยสะดวก และมีสภาพพรอม 
ที่จะใชงานไดตลอดเวลา 
 

ขอ ๔๙  คลังน้ํามันตองจัดใหมีระบบจายน้ําสําหรับดับเพลิงใหเพียงพอตอ 
การระงับอัคคีภัย ดังตอไปนี้ 

(๑) ใชสําหรับฉีดสารละลายโฟมในขอ ๔๘ 
(๒) ใชเปนน้ําหลอเย็นโดยตองมีปริมาณน้ําในอัตราไมนอยกวา ๒ ลิตรตอนาที 

ตอตารางเมตร เปนเวลาไมนอยกวา ๑๒๐ นาที โดยการคิดคาํนวณพ้ืนที่ของถังเก็บน้ํามัน  
ใหเปนไปตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(ก) ถังเก็บน้ํามันที่มีโอกาสเกิดการใชน้ําหลอเย็น ใหคดิคาํนวณพ้ืนที่ของ 
ผนังถังและหลังคาถัง และ 

(ข) ถังเก็บน้ํามันอ่ืนที่ตั้งอยูโดยรอบถังเก็บน้ํามันตาม (ก) ใหคิดเฉพาะพ้ืนที่ 
ของผนังและหลังคาถังเก็บน้ํามันท่ีอยูในรัศมีหนึ่งเทาของเสนผาศูนยกลางของถังตาม (ก) ในกรณีที่



 
 

๒๐  

เปนถังตามแนวตั้ง หรือหนึ่งเทาของความยาวถังตาม (ก) ในกรณีท่ีเปนถังตามแนวนอน  ทั้งนี้  
การวัดระยะใหวัดจากผนังถังตาม (ก) 

(๓) ใชเปนน้ําดับเพลิงเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) โดยตองมี

ปริมาณน้ําในอัตราไมนอยกวา ๑,๙๐๐ ลิตรตอนาที เปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาที 
การคาํนวณอัตราการจายน้ําตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณตาม (๑) (๒) และ (๓) รวมกัน

จากสถานการณที่อาจเกิดข้ึนทีท่ําใหเกิดปริมาณการใชน้ําสูงสุด 
 

ขอ ๕๐  คลังน้ํามันตองจัดใหมีแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ํา โดยแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ํานั้น

ตองมปีริมาณน้ําไมนอยกวาปริมาณการใชน้ําสูงสุดตามขอ ๔๙ อยูตลอดเวลา  

 

ขอ ๕๑  ถังเก็บน้ํามันดังตอไปนี ้ตองติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบ 

น้ําหลอเย็นหรือหัวฉีดน้ําที่สามารถหลอเย็นโดยรอบถัง และมีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

(๑) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๖ เมตร ขึ้นไป  

และเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมาก  

(๒) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต ๖ เมตร ขึ้นไป  

และเก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย ยกเวนน้ํามันหลอลื่น และอยูในพ้ืนทีท่ี่อยูอาศัย

หนาแนนมากหรือหนาแนนปานกลางตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง แตในกรณีที่ประกาศเขตพ้ืนที่

ดังกลาวในภายหลัง ใหติดตั้งระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ําหลอเย็นหรือหัวฉีดน้ําที่สามารถ

หลอเย็นโดยรอบถังโดยเร็ว  

(๓) ถังเก็บน้ํามนัที่ใชเก็บน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยท่ีอยูใน 

กลุมถังเก็บน้ํามันที่ใชเก็บน้ํามันชนิดไวไฟมากตาม (๑)   

 

ขอ ๕๒  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงตองมีความดันและอัตราการไหลสอดคลองกับปริมาณ

การใชสารละลายโฟม น้ําหลอเยน็ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชประกอบในการดับเพลิงตามที่กําหนดใน

ขอ ๔๙ และตองมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่ใชเครื่องยนตอยางนอยหนึ่งเครื่อง โดยมีทอสําหรับสูบน้ํา 

จากแหลงน้ําหรือที่เก็บน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร โดยตําแหนงการปดเปด

ของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงตองอยูในตําแหนงที่สามารถเขาไปใชงานไดโดยสะดวก และมีสภาพพรอม 

ใชงานไดตลอดเวลา และจะตองทําการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําดับเพลิงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

 
ขอ ๕๓  เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณที่ใชในการดับเพลิงตองติดตั้งหรือ 

วางไวในตําแหนงที่หางจากแทนจายน้ํามัน กลุมถังเก็บน้ํามัน และจุดรับหรือจายน้ํามันไมนอยกวา 
๓๐ เมตร 

 



 
 

๒๑  

ขอ ๕๔  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิง และน้ํายาโฟม 

เขมขน ตองตรวจสอบคณุภาพโดยการสุมตัวอยางอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และตองจัดทํารายงาน 

การตรวจสอบคุณภาพเก็บไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปเพ่ือใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถ 

เรียกตรวจสอบได  

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิง และน้ํายาโฟมเขมขน ตองมี

คุณภาพและปริมาณเพียงพอพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 

ขอ ๕๕  ทอน้ําดับเพลิงและทอโฟมใหทาสีตลอดทั้งเสน โดยทอน้ําดับเพลิงใหใช 

สีแดง และทอโฟมใหใชสีเหลือง 

 
ขอ ๕๖  คลังน้ํามันตองจัดใหมรีะบบสัญญาณเตือนภัยที่สามารถไดยินหรือรับรูได

อยางทั่วถึง โดยติดตั้งอุปกรณแจงเหตุไวใกลแทนจายน้ํามัน กลุมถังเก็บน้ํามัน จุดรับน้ํามัน หรือ 
จุดจายน้ํามันไมนอยกวาสองตําแหนง โดยตองมีจํานวนที่เพียงพอตอการรักษาความปลอดภัย  
และติดตั้งอุปกรณแจงเหตุในบริเวณอาคารสํานักงานหนึ่งตําแหนง หรือติดตั้งอุปกรณแจงเหต ุ
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด และตองทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
ขอ ๕๗  ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําแผนระงับเหตุเพลิงไหม และมี 

การฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่คลังน้ํามันอยูในเขตทองที่ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และตองจัดทํารายงานการฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหมเก็บไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปเพ่ือใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได 

คลังน้ํามันใหแสดงรายงานการประเมินความเสี่ยง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๕๘  ผูประกอบกิจการควบคุมตองจัดทําขั้นตอนในการรับหรือจายน้ํามัน 

ไวในบริเวณจุดรับน้ํามัน จุดจายน้ํามัน และแทนจายน้ํามัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 

ขอ ๕๙  คลังน้ํามันที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลนและ 

แบบกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  

ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้เวนแต 

(๑) ถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ระบบทอและอุปกรณ หากไมมีประวัติการทดสอบ 

และตรวจสอบ หรือมีประวัติดังกลาวแตเกินสิบหาปนับถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ

ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ระบบทอและอุปกรณ พรอมทัง้ใหติดตั้งระบบอุปกรณ

เตือนภัยปองกันน้ํามันลนถังตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ 

ใชบังคับ 



 
 

๒๒  

ในกรณทีี่มีประวัติการทดสอบและตรวจสอบไมเกินสิบหาปนับถึงวันที่ 

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ ระบบทอและ

อุปกรณ พรอมทั้งใหติดตั้งระบบอุปกรณเตือนภัยปองกันน้ํามันลนถังตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ภายในสิบหาปนับแตวันที่ไดทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งหลังสุด เวนแตระยะเวลาที่ตองทําการ 

ทดสอบและตรวจสอบดังกลาวเหลือไมถึงสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ ใหดําเนินการ

ทดสอบและตรวจสอบภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบั  

(๒) การปองกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด ๖ ใหดําเนินการปรับปรุงใหเปน 

ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนีภ้ายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ ยกเวนถังเก็บน้ํามัน 

ที่มีลักษณะตามขอ ๕๑ ใหดําเนินการปรับปรุงการปองกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด ๖ เมื่อตองทํา

การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันขนาดใหญตาม (๑) 

(๓) ถังเก็บน้ํามันที่เก็บน้ํามันชนิดไวไฟนอย ใหทําการสรางเขื่อน กําแพง หรือ 

บอเก็บกักน้ํามันมีความสูงไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดยรอบถังเก็บน้ํามันหรือกลุมถังเก็บน้ํามัน  

ภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนีใ้ชบังคบั 

(๔) ระบบทอน้ําดับเพลิงและทอโฟม ตองปรับปรุงเก่ียวกับสัญลักษณของสี  

ใหเปนไปตามขอ ๕๕ ใหแลวเสร็จภายในสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ  

 

ขอ ๖๐  คลังน้ํามันที่ไดรับใบอนุญาตอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากมีการ

รื้อถอนแลวกอสรางถังเก็บน้ํามันขึ้นใหมในตําแหนงเดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บน้ํามันไมเกิน

กวาที่เคยไดรับใบอนุญาตไว ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามหมวด ๒ และหมวด ๓ เฉพาะที่

เก่ียวกับระยะปลอดภัย 

 

ขอ ๖๑  คลังน้ํามันที่ไดรับใบอนุญาตอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากมีการ

สรางถังเก็บน้ํามันข้ึนใหมในเขตคลังน้ํามันดังกลาวภายในสิบปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  

ใหมีระยะปลอดภัยภายนอกตามขอ ๒๐ (๓) ไดไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร 
 
 

ใหไว ณ วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นายพงษศกัดิ์  รักตพงศไพศาล 
 (นายพงษศักดิ์  รักตพงศไพศาล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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