
 

 

 
 

 
บันทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

หลกัการ 
 

  กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงอืนไขในการประกอบกิจการสถานท ี
เกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
 

เหตุผล 
 

  โดยทกีฎหมายว่าด้วยการควบคุมนาํมันเชือเพลิงบัญญัติให้กาํหนดหลักเกณฑ ์
เกียวกบัทตีัง แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง และลักษณะของถัง
หรือภาชนะทใีช้ในการบรรจุนาํมันเชือเพลิง วิธกีารปฏบิัติงาน การจัดให้มีและบาํรุงรักษาอุปกรณ์
หรือเครืองมืออนืใดภายในสถานทดีังกล่าว รวมทงัการควบคุมอนืใดอันจาํเป็นเพือประโยชน์แก่
การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนราํคาญหรือความเสยีหาย หรืออนัตรายทจีะมีผลกระทบต่อ
บุคคล สตัว์ พืช ทรัพย์หรือสิงแวดล้อมจากการประกอบกจิการสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง  
จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กฎกระทรวง 
สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

       
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไข 
เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็นกฎหมาย 
ทมีีบทบัญญัติบางประการเกียวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา ๒๙  
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี                         
                           
  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนีให้ใช้บังคับเมือพ้นกาํหนดเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี       

  “นาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า นาํมันเชือเพลิงตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

นาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมนาํมันเชือเพลิง  
(ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึงกา๊ซธรรมชาติและกา๊ซปิโตรเลียมเหลว 
  “สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า สถานทเีกบ็รักษานาํมัน 
เชือเพลิงตามกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงือนไขเกยีวกบัการแจ้ง การอนุญาต  
และอตัราค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกจิการนาํมันเชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖  
  “เขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า แนวเขตของสถานทเีกบ็
รักษานาํมันเชือเพลิงตามทกีาํหนดไว้ในแผนผังบริเวณของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 

“จุดวาบไฟ”  หมายความว่า อุณหภมิู ณ จุดทไีอของนาํมันเชือเพลิงลุกเป็น 
เปลวไฟวาบขนึเมอืสัมผัสกับเปลวไฟทดสอบ  
  “แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า อาคารและวัสดุอุปกรณ์ทใีช้ใน 
การจ่ายนาํมันเชือเพลิงให้กับรถขนสง่นาํมันเชือเพลิงหรือรถไฟขนสง่นาํมันเชือเพลิง 
  “รถขนส่งนาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า ยานพาหนะขนส่งนาํมันทางบกทมีีถัง
ขนส่งนาํมันเชือเพลิงตรึงไว้ด้านบน แต่ไม่รวมถึงรถไฟขนสง่นาํมันเชือเพลิง 
  “รถไฟขนส่งนาํมันเชือเพลิง” หมายความว่า ยานพาหนะขนสง่นาํมันทางบกซึง
เดินบนรางทมีีถังขนส่งนาํมันเชือเพลิงตรึงไว้ด้านบน  

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาทจัีดการศึกษาในระบบทเีป็น 
การศึกษาขนัพืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  “ศาสนสถาน” หมายความว่า วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอสิลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะ 
ของวัดบาทหลวงโรมันคอธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย หรือสถานทปีระกอบศาสนกิจในนิกาย 
หรือศาสนาอนื 

 



 ๒

  “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภททรัีบผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  “โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
   “ทางสญัจร” หมายความว่า ทางหลวง ถนนสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือถนน
ส่วนบุคคล 
  “ทางแยก” หมายความว่า ทางสญัจรทมีคีวามกว้างของถนนตังแต่ ๑๒.๐๐ เมตร 
ขนึไป และมีความยาวจากจุดตัดหรือจุดบรรจบของถนนตงัแต่ ๒๐๐.๐๐ เมตรขนึไป 
  “ความกว้างของถนน” หมายความว่า ระยะทวัีดจากเขตทางด้านหนึงไปยัง 
เขตทางด้านตรงข้าม 
  

หมวด ๑ 
บททวัไป 

   

 
  ข้อ ๓  การวัดระยะปลอดภัยของการเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงในสถานท ี
เกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ให้วัดจากจุดใกล้สุดระหว่างภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงกับจุดทกีาํหนด 
 
  ข้อ ๔  ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงให้บรรจุนาํมันเชือเพลิงได้ไม่เกนิร้อยละ 
เก้าสบิของปริมาตรภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง 
 
  ข้อ ๕  การวัดปริมาณนาํมันเชือเพลิงในภาชนะบรรจุนาํมนัเชือเพลิง ให้คิด
คาํนวณตามปริมาตรภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง ไม่ว่าจะมีนาํมันเชือเพลิงอยู่ปริมาณเทา่ใดกต็าม 
 

หมวด ๒ 
สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทหีนึง 

   

 

ส่วนท ี๑ 
การเกบ็นาํมันเชือเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

   

 

  ข้อ ๖  การเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง 
หรือชนิดไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียสเพือการจาํหน่ายไว้ในอาคารต้องมี
ระยะปลอดภัย ดังต่อไปนี 
  (๑) ด้านทมีีช่องเปิด เช่น ประตู หรือหน้าต่างต้องห่างจากช่องเปิดไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ เมตร 
  (๒) ด้านทไีม่มีช่องเปิดต้องห่างจากขอบผนังอาคารไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร  
    



 ๓

  ข้อ ๗  ห้ามเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงไว้ตาํกว่าระดับพืนดิน เว้นแต่ 
เกบ็อยู่ภายในอาคารทมีีพืนทตีาํกว่าระดับพืนดิน และภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงดังกล่าวเกบ็
นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียสขนึไป 

 

ส่วนท ี๒ 
 ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง   

   

 

  ข้อ ๘  กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมันเชือเพลิงต้องทาํด้วยวัสดุทไีม่ทาํ
ปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิงและเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ 
 

ส่วนท ี๓ 
การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

   

 

ข้อ ๙  ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงต้องปิดฝาไว้ตลอดเวลาทไีม่ใช้งาน  
 

  ข้อ ๑๐  ห้ามทาํการถ่ายเท หรือแบ่งบรรจุนาํมันเชือเพลิงภายในบริเวณทมีี 
การจาํหน่าย หรือขายนาํมันเชือเพลิง  
 

ข้อ ๑๑  ห้ามต่อท่อนาํมันเชือเพลิงระหว่างถังนาํมันเชือเพลิงเข้าด้วยกนั 
 

ข้อ ๑๒  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิด 
ไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียสเพือการจาํหน่าย  บริเวณทตีังภาชนะบรรจุ 
นาํมันเชือเพลิงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงบัอัคคีภัย ดังต่อไปนี  

(๑) เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนาํยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 

๖.๘๐ กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ตามมาตรฐานระบบป้องกนั

อัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภห์รือมาตรฐานอนืทเีทยีบเท่า 
ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา จาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงเครือง  

(๒) เครืองดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพทใีช้งานได้ดี และผู้ประกอบกจิการควบคุม

ต้องตรวจสอบและบาํรุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ทเีครือง

ดับเพลิง 

(๓) ทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร และสามารถนาํมาใช้ได้สะดวกตลอดเวลา 

  

 

 



 ๔

ข้อ ๑๓  บริเวณทตีังภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงเพือการจาํหน่ายต้องจัดให้มี 
ป้ายเตือน โดยมีข้อความ ลักษณะ และทตีัง ดังต่อไปนี  

(๑) ป้ายต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

      “อันตราย 
        ๑. ห้ามสบูบุหรี 

       ๒. ห้ามก่อประกายไฟ” 

  (๒) ข้อความในป้ายต้องมองเหน็ได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย โดยมีความสงูของ

อักษรไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร  

(๓) ป้ายต้องตังอยู่ห่างจากบริเวณทตีงัภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงระยะ 

ไม่เกนิ ๒.๐๐ เมตร และต้องติดตังไว้ในททีเีหน็ได้ง่าย 

 

หมวด ๓ 

สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง  ลักษณะทสีอง 

   

 

ส่วนท ี๑ 

การเกบ็นาํมันเชือเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

   

      

  ข้อ ๑๔  การเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงไว้ในอาคารต้องมรีะยะปลอดภัย 

ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑  

 

          ตารางท ี๑ ระยะปลอดภัยในการเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงไว้ในอาคาร              

 

ชนิดของนาํมัน

เชือเพลิง 

 

ปริมาณนาํมันเชือเพลิง 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยตาํสดุ (เมตร) 

ห่างจากขอบ

ผนังอาคาร 

ห่างจาก 

ช่องเปิด  

ห่างจากเขต

สถานทเีกบ็รักษา

นาํมันเชือเพลิง 

ชนิดไวไฟมาก ชนิด

ไวไฟปานกลาง หรือ

ชนิดไวไฟน้อยทมีีจุด

วาบไฟไม่เกนิ ๙๓  

องศาเซลเซียส  

  ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 

  เกนิ ๑,๐๐๐ –  ๓,๐๐๐ 

  เกิน ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 

๐.๖๐  

๐.๖๐  

๐.๖๐  

๑.๕๐  

๑.๕๐  

    ๑.๕๐ 

 ๑.๕๐  

๓.๐๐ 

๔.๕๐   

ชนิดไวไฟน้อยทมีี 

จุดวาบไฟเกนิ ๙๓ 

องศาเซลเซียส  

  ไม่เกิน ๗,๕๐๐ 

เกิน ๗,๕๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 

๐.๖๐  

๐.๖๐  

๑.๕๐  

    ๑.๕๐ 

๑.๕๐ 

๓.๐๐ 



 ๕

  ข้อ ๑๕  การเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงไว้นอกอาคารต้องมรีะยะปลอดภยั 
ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๒ 
 

ตารางท ี๒ ระยะปลอดภยัในการเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงไว้นอกอาคาร 
 

ชนิดของนาํมันเชือเพลิง 
 

ปริมาณนาํมันเชือเพลิง 
(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยตาํสดุ (เมตร) 

ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปาน
กลาง หรือชนิดไวไฟน้อยทมีีจุด
วาบไฟไม่เกนิ ๙๓ องศาเซลเซียส  

ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ 
เกิน ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ 

เกิน ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 

 ๑.๕๐  
 ๓.๐๐ 
 ๔.๕๐ 

ชนิดไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟเกิน 
๙๓ องศาเซลเซียส  

ไม่เกนิ ๗,๕๐๐ 
เกิน ๗,๕๐๐ – ๑๕,๐๐๐ 

 ๑.๕๐ 
 ๓.๐๐ 

 
ข้อ ๑๖  การเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงให้ปฏบิัติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๗  

 
ส่วนท ี๒ 

ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 
   

 
  ข้อ ๑๗  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีอง ต้องมีแผนผัง 
โดยสงัเขปแสดงตาํแหน่งทตีังของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง พร้อมสงิก่อสร้างต่างๆ   
ทอียู่รอบเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงภายในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร 

ในกรณีทแีผนผังตามวรรคหนึงไม่สามารถแสดงถึงทตีังของสถานทเีกบ็รักษา
นาํมันเชือเพลิงได้ ให้จัดทาํแผนผังในระยะททีาํให้สามารถบ่งชีถึงทตีงัของสถานทเีกบ็รักษานาํมัน
เชือเพลิงได้  

 
ข้อ ๑๘  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีอง ต้องมีแผนผังบริเวณ 

แสดงเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง แนวท่อนาํมันเชือเพลิง 
และอาคารเกบ็นาํมันเชือเพลิง  

 
ข้อ ๑๙  แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ทมีีปริมาณความจุเกนิ 

๒,๕๐๐ ลิตรขนึไป ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(๑) แปลนส่วนบน  อุปกรณ์ต่าง ๆ ทตีิดตังอยู่กับถัง แปลนสว่นล่าง และ 

แปลนฐานราก   
(๒) รูปด้าน รูปตัด  และรายละเอียดของฐานราก  
(๓) รายละเอียดการก่อสร้าง และการติดตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 
แบบก่อสร้างตาม (๑) และ (๒) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐  

 

 



 ๖

ส่วนท ี๓ 
ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง  

   

 

  ข้อ ๒๐  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั 
ดังต่อไปนี 
    (๑) ตัวถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า  
๑.๕ เทา่ของความเค้นทเีกิดขนึ (allowable stress) เนืองจากการรับแรงและนาํหนกับรรทุก 
ต่าง ๆ หรือทาํด้วยวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจา 
นุเบกษา 
  (๒) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับฐานรากในลักษณะทไีม่อาจเคลือนทหีรือ 
ลอยตัวเนืองจากแรงดันของนาํใต้ดิน และฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับ 
นาํหนักของตัวถังและนาํมันเชือเพลิงทบีรรจุอยู่ในถัง รวมทงันาํหนักอนื ๆ ทกีระทาํบนตัวถังได้ 
โดยปลอดภยั และห้ามมีสงิก่อสร้างใด ๆ อยู่เหนือส่วนบนของผนังถัง 
  (๓) ผิวภายนอกของตัวถังต้องมีการป้องกันการกดักร่อน 
  (๔) ส่วนบนของผนังถังต้องอยู่ตาํกว่าระดับพืนดินไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร  
  (๕) ต้องมีระยะห่างระหว่างผนังถังแต่ละถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร   
  (๖) ตัวถังต้องตังอยู่ในเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงและผนังถังต้อง 
อยู่ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 
  (๗) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง สาํหรับถังทแีบ่งเป็นห้อง 
(compartments) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกห้องแยกจากกนั โดยท่อระบาย 
ไอนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั ดังต่อไปนี 
         (ก) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร 
         (ข) ปลายทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่สูงจากระดับพืนดินไม่น้อยกว่า  
๔.๐๐ เมตร และอยู่ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 
  (๘) ปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมัน 
เชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร  
 

  ข้อ ๒๑  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั 
ดังต่อไปนี 
     (๑) ตัวถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
เท่าของความเค้นทเีกิดขึน (allowable stress) เนืองจากความดันใช้งานสงูสดุของนาํมัน
เชือเพลิงในถัง หรือทาํด้วยวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา 
   (๒) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับฐานราก โดยฐานรากต้องออกแบบและ
ก่อสร้างให้สามารถรับนาํหนักของตัวถังและนาํมันเชือเพลิงทบีรรจุอยู่ในถัง รวมทงันาํหนักอนื ๆ  
ทกีระทาํบนตัวถังได้โดยปลอดภัย 
  (๓) ผิวภายนอกของตัวถังต้องมีการป้องกันการกดักร่อน 
 

 



 ๗

  (๔) รอบตัวถังต้องมเีขอืนหรือกาํแพงล้อมรอบ โดยเขอืนหรือกาํแพงดังกล่าว 
ต้องมีขนาดพอทจีะเกบ็นาํมันเชือเพลิงได้เท่ากับปริมาณความจุของถังใบใหญ่ทสีดุภายในเขือน
หรือกาํแพง โดยผนังของเขอืนหรือกาํแพงจะต้องสามารถป้องกนัของเหลวไหลผ่าน และสามารถ
ทนแรงดันของนาํหนักบรรทุกสงูสดุได้                          
  (๕) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง โดยท่อระบายไอนาํมัน
เชือเพลิงต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงัตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๐ (๗) 
   (๖) ปลายท่อรับนํามันเชือเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานทีเก็บรักษานํามัน
เชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 
 
                ข้อ ๒๒  เมอืติดตงัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ แล้ว ต้องทาํการ 
ทดสอบการรัวซึมของตัวถังและข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้แรงดันนาํ แรงดันอากาศ หรือกา๊ซเฉือย 
อัดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๐.๖ กโิลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิว) แต่ไม่เกิน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล  
(๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) ในกรณีใช้แรงดันนาํให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่าหนึงชัวโมง ในกรณี
ใช้แรงดันอากาศหรือกา๊ซเฉือยให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่ายีสบิสชัีวโมง 
  ในกรณีทพีบการรัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรัวซึมแล้วทาํการแก้ไขและทาํการ
ทดสอบตามวรรคหนึงซาํ จนกระทงัไม่ปรากฏการรัวซึม  
  ให้ทาํการทดสอบถังทุกสิบปีตามวิธกีารทกีาํหนดไว้ในวรรคหนึงและวรรคสอง                       

 

ส่วนท ี๔ 
ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ ์

   

 

ข้อ ๒๓  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ทใีช้กบัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง  
ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั ดังต่อไปนี  
     (๑) ต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและนาํหนักต่าง ๆ ทมีากระทาํ 
ต่อระบบท่อได้โดยปลอดภัย 
  (๒) ท่อทนีาํมาใช้ในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงต้องทาํด้วยเหลก็กล้า หรือ 
ทาํด้วยวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเทา่ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

(๓) ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงทต่ีอกบัเครืองสบูนาํมันเชือเพลิงต้องจัดให้มี 
ลินปิดเปิดสาํหรับทอ่ทางเข้าและทอ่ทางออกจากเครืองสูบนาํมันเชือเพลิง เพือหยุดการสบูนาํมัน 
เชือเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 

(๔) การติดตังระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินต้องดาํเนินการ ดังต่อไปนี 
      (ก) ท่อต้องวางอยู่บนฐานรองรับททีาํด้วยคอนกรีตหรือคานเหลก็ทมีีความ

มนัคงแขง็แรงเหนือพืนดิน และมีระยะสงูจากพืนดินเพียงพอเพือป้องกันการกดักร่อน 
         (ข) มีการป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือสงิอนืมากระทาํให้เกิดการชาํรุด 
เสยีหายต่อระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง และมีการป้องกันมิให้เกดิการกัดกร่อน 
         (ค) ท่อทวีางไว้เหนือพืนดินและพาดผ่านทางสญัจร ให้แสดงระยะความสงู
จากพืนผิวจราจรถึงจุดตาํสดุของท่อ โครงสร้าง หรือส่วนประกอบอนื ๆ ของท่อนัน 
 

 



 ๘ 

  (๕) การติดตังระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินต้องดาํเนินการ ดังต่อไปนี 
            (ก) ท่อทใีช้ต้องเป็นท่อทมีีความต้านทานการกดักร่อน หรือมีการป้องกนั
การกดักร่อน 
         (ข) จัดให้มีเครืองหมายแสดงแนววางท่ออย่างชัดเจน 
           (ค) กรณีทมีกีารติดตังลินปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้พืนดินต้องติดตัง
ให้สามารถตรวจสอบและบาํรุงรักษาได้โดยสะดวก  

(๖) วัสดุทใีช้ในระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง เช่น ลินปิดเปิด ปะเกน็ หรือวัสดุ
ป้องกันการรัวซึมต้องเป็นชนิดทใีช้กบันาํมันเชือเพลิงโดยเฉพาะ และไม่ทาํปฏกิริิยากบันาํมัน
เชือเพลิง  
 

ข้อ ๒๔  เมอืติดตงัระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์เสรจ็แล้ว  ก่อนการ 
ใช้งานต้องทาํการตรวจสอบและทดสอบ ดังต่อไปนี 
  (๑) ตรวจพินิจวัสดุ หรือชินส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงว่า 
อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน  
  (๒) ทาํการทดสอบการรัวซึมโดยใช้แรงดันนาํ แรงดันอากาศ หรือกา๊ซเฉือย 
อัดด้วยแรงดัน ๓๔๕ กิโลปาสกาล (๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิว) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาท ี 
ในกรณีเป็นทอ่ทมีผีนังสองชันให้ทดสอบเฉพาะทอ่ชันใน และให้นาํความในข้อ ๒๒ วรรคสอง 
และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    

ข้อ ๒๕  การทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง และระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและ 
อุปกรณ์ตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ ต้องดาํเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบซึงมีคุณสมบัตติาม 
กฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา ๗ (๔) และผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเกบ็รักษาบันทกึผลการ
ทดสอบและตรวจสอบไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึงปี 
  ในกรณีทยัีงไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึง ให้ทาํการทดสอบและ
ตรวจสอบโดยผู้ประกอบกิจการควบคุมโดยอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าท ี
 

ส่วนท ี๕ 
การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

   
 

ข้อ ๒๖  การป้องกนัและระงับอัคคีภัยในสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง  
ลักษณะทสีอง ให้ปฏบัิติตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ 
 

 

 

 

 

 



 ๙ 

ข้อ ๒๗  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิด 
ไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียสเพือการจาํหน่าย  บริเวณทตีังภาชนะบรรจุ 
นาํมันเชือเพลิงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงบัอัคคีภัย ดังต่อไปนี  

(๑) เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือนาํยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  
๖.๘๐ กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ตามมาตรฐานระบบป้องกนั

อัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภห์รือมาตรฐานอนืทเีทยีบเท่า

ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  จาํนวนไม่น้อยกว่าสองเครือง  
 (๒) เครืองดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพทใีช้งานได้ดี และผู้ประกอบกิจการควบคุม

ต้องตรวจสอบและบาํรุงรักษาทุกหกเดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ท ี

เครืองดับเพลิง 

(๓) ทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร และสามารถนาํมาใช้ได้สะดวกตลอดเวลา 

 

หมวด ๔ 
สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม 

   

ส่วนท ี๑ 
ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก 

   

 

ข้อ ๒๘  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม เพือการจาํหน่าย   
ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี  
  (๑) ตังอยู่ในทาํเลทเีหมาะสมและปลอดภัยแก่การขนส่งนาํมันเชือเพลิง  
  (๒) ตังอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร   
  (๓) ตังอยู่ห่างจากเขตสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือโบราณสถาน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร 
  (๔) มีทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะเชือมต่อกับทางสญัจรทมีีความ

กว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร และต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทาํทาง

เชือมเพือใช้เป็นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะจากเจ้าหน้าทซึีงมีอาํนาจอนุญาตหรือ 
เจ้าของทางสญัจรดังกล่าว  ทงันี ทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องมีความกว้างของถนน 
ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ขอบทางเลียวเข้าออกต้องโค้งออก และมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า  
๖.๐๐ เมตร เพือให้รถขนสง่นาํมันเชือเพลิงเข้าออกได้โดยสะดวก ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๑  
ท้ายกฎกระทรวงนี 
   (๕) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะทเีชือมต่อกบัทาง
สญัจรทมีีเกาะกลาง ทางระบายนาํ หรือกาํแพงเพือแบ่งการจราจรเป็นสองทศิทาง ต้องห่างจาก
จุดเริมต้นของช่องเปิดของเกาะกลาง  ทางระบายนาํ หรือกาํแพงของทางสญัจรดังกล่าวไม่น้อย
กว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๒ ท้ายกฎกระทรวงนี 



 ๑๐

    (๖) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งของ
ทางสญัจรทมีีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และจะต้องห่างจากจุดเริมต้นของโค้งดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๓ ท้ายกฎกระทรวงนี 
  (๗) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจาก 
จุดเริมโค้งของทางแยกซึงอยู่ฝังเดียวกันไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๔ 
ท้ายกฎกระทรวงนี 
      (๘) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตัง
ของทางสญัจรทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงเกนิ ๑ ต่อ ๒๕ และต้องไม่อยู่บนทางสัญจรทมีี
ความลาดชันเกิน ๑ ต่อ ๒๕ ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๕ ท้ายกฎกระทรวงนี 
  ในกรณีททีางสญัจรทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงตังแต่ ๑ ต่อ ๕๐  ถึง ๑ ต่อ 
๒๕ จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องไม่อยู่ตรงโค้งตัง และต้องห่างจาก
จุดเริมต้นโค้งตังของทางสญัจรดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๖ 
ท้ายกฎกระทรวงนี 
  (๙) จุดเริมต้นของทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะต้องห่างจากจุดเริมต้น
หรือจุดสนิสดุของเชิงลาดสะพานทมีีความลาดชันด้านใดด้านหนึงเกนิ ๑ ต่อ ๕๐ ทอียู่ในเส้นทาง 
เดียวกนัไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๗ ท้ายกฎกระทรวงนี 

(๑๐) จุดเริมต้นหรือจุดสนิสุดของเชิงลาดสะพานให้วัดจากจุดเริมต้นหรือ 
จุดสนิสดุของเชิงลาดของทางสว่นทเีชือมกับสะพานทมีีความลาดชันเกิน ๑ ต่อ ๕๐ ไม่น้อยกว่า 
๕๐.๐๐ เมตร หากมีความลาดชันไม่เกิน ๑ ต่อ ๕๐ ให้วัดจากคอสะพาน ดังตัวอย่างภาพประกอบท ี๘ 
ท้ายกฎกระทรวงนี 
  
  ข้อ ๒๙  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม เพือการจาํหน่ายทมีี 
ทางเข้าออกซึงผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้เชือมทางตามกฎหมาย 
ว่าด้วยทางหลวงแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดว่าด้วยระยะห่างระหว่าง
จุดเริมต้นทางเข้าและทางออกสาํหรับยานพาหนะทเีชือมต่อกับทางสญัจรและลักษณะของทางเข้า
และทางออกสาํหรับยานพาหนะตามข้อ ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)  
 

ส่วนท ี๒ 
การเกบ็นาํมันเชือเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน 

   

 
    ข้อ ๓๐  การตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินทเีกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิด 
ไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียส ต้องมี 
ระยะปลอดภัยระหว่างเขตทดีิน อาคาร และสงิอนื ๆ ดังต่อไปนี 
  (๑) ระยะปลอดภัยระหว่างผนังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับเขตทดีิน ให้เป็นไป 
ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๓  
 

 

 

 

 

 



 ๑๑

ตารางท ี๓ ระยะปลอดภยัระหว่างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับเขตทดีิน 

ชนิดของนาํมนัเชือเพลิง 
ปริมาณนาํมันเชือเพลิง 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยตาํสดุ  

(เมตร) 

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง 

หรือชนิดไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟ 

ไม่เกนิ ๙๓ องศาเซลเซียส 

ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ 

เกิน     ๑,๐๐๐  –      ๓,๐๐๐ 

เกิน     ๓,๐๐๐  –    ๔๕,๐๐๐ 

เกิน   ๔๕,๐๐๐  -  ๑๑๐,๐๐๐ 

เกิน ๑๑๐,๐๐๐  –  ๑๙๐,๐๐๐ 

เกิน ๑๙๐,๐๐๐  –  ๓๘๐,๐๐๐ 

เกิน ๓๘๐,๐๐๐  –  ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 

๓.๐๐ 

๔.๕๐ 

๖.๐๐ 

          ๙.๐๐ 

         ๑๕.๐๐ 

   ๒๕.๐๐ 

 
  (๒) ระยะปลอดภัยระหว่างผนังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับอาคาร ให้เป็นไปตามท ี
กาํหนดไว้ในตารางท ี๔  
  อาคารตามวรรคหนึง ไม่รวมถึงอาคารโรงสบูนาํมันเชือเพลิง อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย 

อาคารอุปกรณ์เครืองวัด หรืออาคารอนื ๆ ตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

ตารางท ี ๔  ระยะปลอดภัยระหว่างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับอาคาร 

ชนิดของนาํมันเชือเพลิง ปริมาณนาํมันเชือเพลิง   (ลิตร) 
ระยะปลอดภัยตาํสดุ  (เมตร) 

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปาน

กลาง หรือชนิดไวไฟน้อยทมีีจุด

วาบไฟไม่เกนิ ๙๓ องศา

เซลเซียส 

ไม่เกนิ ๑๑๐,๐๐๐ 

เกิน ๑๑๐,๐๐๐  –   ๑๙๐,๐๐๐ 

เกิน ๑๙๐,๐๐๐  –   ๓๘๐,๐๐๐ 

เกิน ๓๘๐,๐๐๐  –   ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 

๓.๐๐ 

๔.๕๐ 

๗.๕๐ 

 
  (๓) ระยะปลอดภัยระหว่างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกบัสิงอนื ๆ ให้เป็นไปตามท ี
กาํหนดไว้ในตารางท ี๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ตารางท ี๕  ระยะปลอดภัยระหว่างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับสงิอนื ๆ 

ชนิดของนาํมันเชือเพลิง ระยะปลอดภัยตาํสดุ (เมตร) 

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ

น้อยทมีจุีดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียส  

ระยะห่างระหว่างผนังถังแต่ละถังต้อง 

เท่ากับ ๑ สว่น ๖ เทา่ของผลบวกของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของถังทตีิดกันและต้อง 

ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐  
ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อยทมีจุีดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียส 

ระยะห่างระหว่างผนังถังกับขอบด้านในของ
เขอืนหรือกาํแพงหรือบ่อเกบ็กกันาํมันเชือเพลิง
ต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๐  

ชนิดไวไฟมาก หรือชนิดไวไฟปานกลาง  ระยะห่างระหว่างผนังถังกับขอบแทน่จ่าย 
นาํมันเชือเพลิงต้องเทา่กบั ๑ เทา่ของ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของถังใบใหญ่และต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐   

ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟ
น้อยทมีจุีดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียส 

ระยะห่างระหว่างขอบสันเขอืนด้านนอกกบั 
เขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  

 

   ข้อ ๓๑  การตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินทเีกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิด 
ไวไฟน้อยทมีจุีดวาบไฟเกนิ ๙๓ องศาเซลเซียสทตีงัถังไว้ในกลุ่มเดียวกับถังเกบ็นาํมันเชือเพลงิตาม 
ข้อ ๓๐ ให้มีระยะปลอดภัยระหว่างถังตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๕       
 
   ข้อ ๓๒  การตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินทเีกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิด 
ไวไฟน้อยทมีีจุดวาบไฟเกนิ  ๙๓ องศาเซลเซียส ต้องมีระยะปลอดภัยตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๖  
 

ตารางท ี ๖  ระยะปลอดภัยของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทเีกบ็นาํมันเชือเพลิงทมีีจุดวาบไฟเกนิ   
                   ๙๓ องศาเซลเซียส 

 

ชนิดของนาํมัน
เชือเพลิง 

ปริมาณนาํมันเชือเพลิง 
  (ลิตร) 

ระยะปลอดภัยตาํสดุ (เมตร) 

ระยะห่างจาก
แนวเขตทดีิน 

ระยะห่างจาก
ขอบผนัง
อาคาร 

ระยะห่าง 
ระหว่างถัง 

ชนิดไวไฟน้อยทมีี 
จุดวาบไฟเกนิ ๙๓  
องศาเซลเซียส 

 เกิน       ๒๒๗ -       ๗,๕๐๐ 
เกิน     ๗,๕๐๐ - ๑๑๓,๐๐๐ 
เกิน ๑๑๓,๐๐๐ - ๑๘๙,๐๐๐ 
เกิน ๑๘๙,๐๐๐ - ๓๗๘,๐๐๐ 
เกิน ๓๗๘,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ 

๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 
๔.๕๐ 

๑.๕๐ 
๑.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๐๐ 
๔.๕๐ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๑.๐๐ 

 

 

 



 ๑๓

ข้อ ๓๓  บริเวณถังหรือกลุ่มถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงและแทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง  
ของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม เพือการจาํหน่าย ต้องทาํรัวล้อมรอบมีขนาด 
ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และรัวดังกล่าวต้องมีประตูทาํด้วยวัสดุทแีขง็แรงและไม่ติดไฟ  
 

  ข้อ ๓๔  ถังหรือกลุ่มถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องมีเขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กัก
นาํมันเชือเพลิงทมีีความมนัคงแขง็แรงพอทจีะรับนาํหนักทมีากระทาํได้ล้อมรอบ และมีลักษณะ
ดังต่อไปนี  
  (๑) ถังหรือกลุ่มถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทมีีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียส 
เขอืน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิงต้องมีขนาดพอทจีะเกบ็นาํมันเชือเพลิงได้เทา่กับ 
ปริมาณความจุของถังใบทใีหญ่ทสีดุ   
  (๒) ถังหรือกลุ่มถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทมีีจุดวาบไฟเกนิ ๙๓ องศาเซลเซียส 
เขอืน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิงต้องมีความสงูหรือความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร   
แล้วแต่กรณี  
 

  ข้อ ๓๕  ห้ามติดตงัเครืองสูบนาํมันเชือเพลิงทใีช้สาํหรับรับหรือจ่ายนาํมัน 
เชือเพลิง หรือติดตงัจุดรับหรือจุดจ่ายนาํมันเชือเพลิงไว้ภายในเขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมัน 
เชือเพลิง    

 

  ข้อ ๓๖  อาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง ต้องมีลักษณะและระยะ
ปลอดภัย ดังต่อไปนี 
  (๑) มีความมนัคงแขง็แรงเพียงพอทจีะรับนาํหนักบรรทุกสูงสดุและนาํหนักอนื ๆ  
ทอีาจจะกระทาํต่ออาคารเกบ็นาํมนัเชือเพลิงได้โดยปลอดภัย 
  (๒) ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่   
  (๓) ผนังอาคารและประตูเข้าออกทมีีอุปกรณ์ให้ประตูปิดเองได้ต้องทนไฟได้ 
ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๗ 

 

ตารางท ี๗ ความทนไฟของอาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมนัเชือเพลิง 

ชนิดของนาํมันเชือเพลิง ผนังอาคารต้องทนไฟได้ 

(ชัวโมง) 

ประตูเข้าออกทมีีอุปกรณ์ให้ประตู 

ปิดเองต้องทนไฟได้ (ชัวโมง) 

        ชนิดไวไฟน้อย ไม่น้อยกว่า ๒ ไม่น้อยกว่า ๑.๕ 

ชนิดไวไฟปานกลาง ไม่น้อยกว่า ๒            ไม่น้อยกว่า ๓ 

 

  (๔) มีระยะปลอดภัย ดังต่อไปนี  

                          (ก) อาคารทไีม่มีผนังต้องห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง                 

อาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมนัเชือเพลิง หรืออาคารอนื ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร  

                          (ข) อาคารทมีีผนังต้องห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง อาคาร 

เกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง หรืออาคารอนื ๆ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 



 ๑๔

  ข้อ ๓๗  ห้ามจัดเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงทบีรรจุนาํมันเชือเพลิงชนิด 

ไวไฟมากไว้ในอาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง  

 

  ข้อ ๓๘  การเกบ็ขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง  

หรือถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดเลก็ทบีรรจุนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย

เพือการจาํหน่าย ไว้ในอาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง ให้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์

ดงัต่อไปนี 

  (๑) ห้ามเกบ็ไว้สูงกว่าชันทสีองของอาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง 

  (๒) บริเวณทตีังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมัน 

เชือเพลิงต้องมีขอบกนัสูงไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร เพือป้องกันมิให้นาํมันเชือเพลิงรัวไหลและ 

ต้องจัดให้มีการระบายนาํออกอย่างเพียงพอ 

   (๓) การตังขวดนาํมนัเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมันเชือเพลิง 

ต้องมีระยะปลอดภัยในแต่ละกลุ่มตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๘  

 

ตารางท ี๘ ระยะปลอดภัยในการตังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือ 
                      ถังนาํมันเชือเพลิงแต่ละกลุ่ม 

ชนิดของ 

นาํมันเชือเพลิง 

 

ปริมาณ         

นาํมันเชือเพลิง 

แต่ละกลุ่ม 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 

ระยะห่าง

ระหว่างกลุ่ม 

 

ระยะห่างระหว่างกลุ่ม

กับผนังของอาคารเกบ็

นาํมันเชือเพลิง 

 

ระยะห่าง 

จากคาน  

 หรือเพดาน 

ความสูงของ

การตังภาชนะ

บรรจุนาํมัน

เชือเพลิง 

ชนิดไวไฟน้อย 
ไม่เกนิ    

    ๕๗,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 

๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 

๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า 

๐.๙๐  

ไม่เกนิ 

๖.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 

ปานกลาง 

ไม่เกนิ 

   ๓๘,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 

๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 

๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า 

๐.๙๐ 

ไม่เกนิ 

๓.๐๐ 

 

  (๔) การตังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือถังนาํมันเชือเพลิง

หลายกลุ่มรวมกนัต้องมีระยะปลอดภัยตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๙ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕

ตารางท ี๙ ระยะปลอดภัยในการตังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง หรือ 
     ถังนาํมันเชือเพลิงหลายกลุ่มรวมกัน 

 
ชนิดของ 

นาํมันเชือเพลิง 

 
ปริมาณนาํมัน
เชือเพลิงรวม  

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 
ระยะห่างจากเขต
สถานทเีกบ็รักษา
นาํมันเชือเพลิง 

ระยะห่างระหว่าง
อาคารเกบ็นาํมัน
เชือเพลิง หรือ
อาคารอนื ๆ 

ระยะห่างระหว่าง
การรวมกลุ่ม 

  ชนิดไวไฟน้อย ไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟปานกลาง ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

 
                              (๕) การตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดเลก็ต้องมีระยะปลอดภัยในแต่ละกลุ่ม 
ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๐ 

 
ตารางท ี๑๐ ระยะปลอดภัยในการตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดเลก็แต่ละกลุ่ม 

ชนิดของ 
นาํมัน

เชือเพลิง 

ปริมาณ 
นาํมัน

เชือเพลิง 
แต่ละกลุ่ม 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 

ระยะห่าง
ระหว่างกลุ่ม 

ระยะห่างระหว่าง
กลุ่มกับผนังของ

อาคารเกบ็
ภาชนะบรรจุ

นาํมันเชือเพลิง 

ระยะห่างจาก
คานหรือเพดาน 

ความสูงของการ
ตงัภาชนะบรรจุ
นาํมันเชือเพลิง 

 

ชนิดไวไฟ
น้อย        

ไม่เกนิ 
 ๒๐๐,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑.๒๐  

ไม่น้อยกว่า 
๒.๔๐  

ไม่น้อยกว่า 
๐.๙๐ 

ไม่เกนิ ๔.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไม่เกนิ  
๑๕๐,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑.๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๒.๔๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๐.๙๐ 

ไม่เกนิ ๔.๐๐ 

 
  (๖)  การตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดเลก็หลายกลุ่มรวมกันต้องมีระยะปลอดภัย 
ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๑ 
 

ตารางท ี๑๑ ระยะปลอดภัยในการตังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดเลก็หลายกลุ่มรวมกัน 
 

ชนิดของ 
นาํมันเชือเพลิง 

 
ปริมาณนาํมัน
เชือเพลิงรวม  

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 
ระยะห่างจากเขต
สถานทเีกบ็รักษา
นาํมันเชือเพลิง 

ระยะห่างระหว่าง
อาคารเกบ็นาํมัน
เชือเพลิง หรือ
อาคารอนื ๆ 

ระยะห่างระหว่าง
การรวมกลุ่ม 

ชนิดไวไฟน้อย ไม่เกิน ๓๘๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  
๓.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๓.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟ 
ปานกลาง 

ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐ 

 



 ๑๖

ข้อ ๓๙   การจัดเกบ็ขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง  
หรือถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทบีรรจุนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิด 
ไวไฟน้อยไว้นอกอาคารเกบ็ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง ให้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

(๑) บริเวณทตีังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง  
หรือถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ต้องจัดให้มีขอบกนัสูงไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร เพือป้องกันมิให้นาํมัน 
เชือเพลิงรัวไหล และต้องจัดให้มีการระบายนาํออกอย่างเพียงพอ                    
            (๒) การตังขวดนาํมันเชือเพลิง กระป๋องนาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง หรือ 
ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องมีระยะปลอดภัยในแต่ละกลุ่ม ตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๒ 
 

ตารางท ี๑๒  ระยะปลอดภัยในการตังกระป๋องนาํมันเชือเพลิง ถังนาํมันเชือเพลิง หรือถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ชนิดของ 
นาํมัน

เชือเพลิง 
 

ภาชนะบรรจุ
นาํมัน

เชือเพลิง 
 

ปริมาณ 
นาํมัน

เชือเพลิง
แต่ละกลุ่ม 

(ลิตร) 

ระยะปลอดภัยวัดจากผิวภาชนะ (เมตร) 

ระยะห่างจากเขต
สถานทเีกบ็รักษา
นาํมันเชือเพลิง 
อาคารเกบ็นาํมัน
เชือเพลิง หรือ
อาคารอนื ๆ 

ระยะห่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ความยาว
กลุ่ม 

ระยะห่าง
จากคาน

หรือ
เพดาน 

ความสูง
ของการ

ตงั  
ภาชนะ
บรรจุ
นาํมัน

เชือเพลิง 
ชนิดไวไฟ   
น้อย 
 

ขวดนาํมัน
เชือเพลิง
กระป๋องนาํมัน 
เชือเพลิงหรือ
ถังนาํมัน
เชือเพลิง 

ไม่เกิน 
๘๓,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

 

ไม่เกิน  
๖๐.๐๐  

 

ไม่น้อย
กว่า 

๐.๙๐ 
 

ไม่เกิน 
๕.๐๐ 

 

ถังเกบ็นาํมัน 
เชือเพลิง 
 

ไม่เกิน
๑๗๐,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐.๐๐  

ไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ 

ไม่เกิน 
๔.๐๐ 

ชนิดไวไฟ
ปานกลาง 

ขวดนาํมัน
เชือเพลิง
กระป๋องนาํมัน 
เชือเพลิงหรือ
ถังนาํมัน
เชือเพลิง 

ไม่เกิน 
๓๓,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า  
๗.๕๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

 

ไม่เกิน 
๖๐.๐๐ 

 

ไม่น้อย
กว่า 

๐.๙๐ 
 

ไม่เกิน 
๔.๐๐ 

 

ถังเกบ็นาํมัน 
เชือเพลิง 

ไม่เกิน  
๖๖,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๗.๕๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐.๐๐ 

ไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ 

ไม่เกิน 
๓.๐๐ 

ชนิดไวไฟ
มาก 
 

ถังนาํมัน
เชือเพลิง 

ไม่เกิน  
๔,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๒๐.๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐.๐๐ 

ไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ 

ไม่เกิน 
๓.๐๐  

ถังเกบ็นาํมัน 
เชือเพลิง 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๒๐.๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ 

ไม่เกิน 
๖๐.๐๐ 

ไม่น้อย
กว่า ๐.๙๐ 

ไม่เกิน 
๔.๐๐ 

 

 

 



 ๑๗ 

ข้อ ๔๐  การเกบ็นาํมันเชือเพลิงหลายชนิดไว้ในกลุ่มเดียวกนั ปริมาณการจัดเกบ็ 
และระยะปลอดภัย ให้ปฏบิัติตามหลักเกณฑข์องนาํมันเชือเพลิงชนิดทไีวไฟสูงกว่า  

 

ส่วนท ี๓ 
ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง 

   
 

  ข้อ ๔๑  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องมีแผนผังโดยสังเขป
แสดงตาํแหน่งทตีงัของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงพร้อมสงิก่อสร้างต่าง ๆ ทอียู่รอบเขต 
สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงในระยะ ดังต่อไปนี 
  (๑) ระยะไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร สาํหรับสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
ทมีีแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิง  

(๒) ระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร สาํหรับสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
ทไีม่มีแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิง 

ในกรณีทแีผนผังตามวรรคหนึงไม่สามารถแสดงถึงทตีังของสถานทเีกบ็รักษา
นาํมันเชือเพลิงได้ ให้จัดทาํแผนผังในระยะททีาํให้สามารถบ่งชีถึงทตีงัของสถานทเีกบ็รักษานาํมัน 
เชือเพลิงได้ 

 

  ข้อ ๔๒  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องมแีผนผังบริเวณ
แสดงแนวเขตทดีิน แนวเขตรัวของสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง 
ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิง เครืองสบูนาํมันเชือเพลิง เครืองสบูนาํดับเพลิง แหล่งนาํดับเพลิง 
ตาํแหน่งระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง เขอืน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมัน
เชือเพลิง ท่อหรือรางระบายนาํหลัก และสงิก่อสร้างอนื ๆ รวมถึงทางเข้าและทางออกสาํหรับ
ยานพาหนะ  

การแสดงรายละเอียดตามวรรคหนึงอย่างน้อยต้องแสดงระยะปลอดภัยต่าง ๆ 
ตามทกีาํหนดไว้ในกฎกระทรวงนี 
 

  ข้อ ๔๓  แผนผังของสงิก่อสร้างต่าง ๆ ในเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงให้
แสดงแต่ละแผนผัง ดังต่อไปนี 

(๑)แผนผังระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์  
(๒) แผนผังบริเวณระบบทอ่ดับเพลิงและอุปกรณ์ แสดงตาํแหน่งเครืองสบูนาํ 

ดับเพลิง แหล่งนาํดับเพลิง ทเีกบ็สารเคมีสาํหรับดับเพลิง เครืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทใีช้ 
ในการดับเพลิง  
 

  ข้อ ๔๔  ภาชนะบรรจุนาํมันเชือเพลิงทมีีลักษณะเป็นถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาด
ใหญ่ให้จัดทาํตารางเพือแสดงขนาด ความสูง ปริมาณความจุของถัง ชนิดของหลังคาถัง ชนิดของ
นาํมันเชือเพลิง ผลิตภัณฑ์ทเีกบ็ไว้ในถัง และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ทตีิดตังอยู่กับถัง 
 



 ๑๘

  ข้อ ๔๕  แบบก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ต้องแสดงรายละเอียด 
ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๑๙  
 

  ข้อ ๔๖  แบบระบบทอ่นาํมนัเชือเพลิงและอุปกรณ์  ต้องแสดงรายละเอียด 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(๑) จุดรับ จุดจ่าย ขนาดทอ่ ลินปิดเปิด และอุปกรณ์หลัก  
                  (๒) เครืองสบูนาํมันเชือเพลิงพร้อมระบุแรงดันและอัตราสบูของเครือง 
                  (๓) ฐานรองรับระบบทอ่นาํมันเชือเพลงิและอุปกรณ ์

 

ข้อ ๔๗  แบบระบบท่อดับเพลิงและอุปกรณ์ ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี 

(๑) ขนาดทอ่ ลินปิดเปิด และอุปกรณ์หลัก  
(๒) เครืองสบูนาํพร้อมระบุแรงดันและอัตราสบูของเครือง  
(๓) ฐานรองรับระบบทอ่ดับเพลิงและอุปกรณ์  
 

ข้อ ๔๘  แบบก่อสร้างอาคารแทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดงรายละเอียด 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(๑) แปลนพืน แปลนฐานราก แปลนหลังคา และแปลนโครงสร้าง  
(๒) รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน   
(๓) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว  

                  (๔) รายละเอียดของโครงสร้าง   
  (๕) รายละเอียดของระบบท่อนาํมนัเชือเพลิงและอุปกรณ์ทตีิดตังอยู่กับ 

แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง 
 

ข้อ ๔๙  แบบก่อสร้างระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง  
ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

(๑) แปลนพืนและแปลนฐานราก    
              (๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว  
  (๓) รายละเอียดแสดงสว่นต่าง ๆ ของระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมัน 
เชือเพลิง  

 

ข้อ ๕๐  แบบก่อสร้างเขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิง ต้องแสดง 
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี     
  (๑) แปลนพืนและแปลนฐานราก  

                   (๒) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว   
                   (๓) รายละเอียดการก่อสร้าง   
 

 



 ๑๙

ข้อ ๕๑  แบบก่อสร้างรัวและประตู ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
  (๑) แปลนฐานราก รูปด้าน และรูปตัด   

                   (๒) รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของรัวและประตู  
 

ข้อ ๕๒  ในกรณีทมีีสิงก่อสร้างอนื ๆ ทเีกียวข้องกับการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง  
ให้แสดงแบบรายละเอียดสิงก่อสร้างนันด้วย 

 

ข้อ ๕๓  แผนผังบริเวณหรือแบบก่อสร้างให้ใช้มาตราส่วน ดังต่อไปนี 
  (๑) แผนผังบริเวณตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๕๐๐  

(๒) แบบก่อสร้างตามข้อ ๔๕ ข้อ ๔๘ (๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๔๙ (๑) และ  
(๒) และข้อ ๕๐ (๑) และ (๒) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า ๑ ใน ๑๐๐  
 

ข้อ ๕๔  การก่อสร้างสงิก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
ลักษณะทสีาม ให้มีระยะความคลาดเคลือนไปจากแผนผังบริเวณทไีด้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ
ยีสบิ ทงันี ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัยตามทกีาํหนดในกฎกระทรวงนี และสดัส่วนของ
สงิก่อสร้างต่าง ๆ เมือก่อสร้างแล้วเสรจ็ให้มีระยะความคลาดเคลือนจากแบบก่อสร้างทไีด้รับ
อนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้า 

 

ข้อ ๕๕  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องแสดงรายการ 
คาํนวณความมันคงแขง็แรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเกบ็นาํมัน 
เชือเพลิง แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง เขือน กาํแพง หรือบ่อเกบ็กักนาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่ 
นาํมันเชือเพลิง ระบบทอ่ดับเพลิง ระบบบาํบัดหรือแยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง ระบบ 
อุปกรณ์นิรภยั ระบบไฟฟ้า หรือสงิก่อสร้างอนื ๆ ภายในเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 

 

ส่วนท ี๔ 
ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

   

 

  ข้อ ๕๖  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี  
  (๑) ตัวถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า  
๑.๕ เทา่ของความเค้นทเีกิดขนึ (allowable stress) เนืองจากความดันใช้งานสูงสดุของนาํมัน 
เชือเพลิงในถัง หรือทาํด้วยวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา 
  (๒) เหลก็และเหลก็โครงสร้างทนีาํมาใช้สร้างถังต้องได้รับการรับรองว่าได้
มาตรฐานสากล 
  (๓) แผ่นเหลก็ผนังถังต้องมีค่าความเค้นทเีกิดขึน (allowable stress)  
ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ N/mm๒ ความเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า ๒๐๖ N/mm๒  และมี 
ค่าความยืด (elongation) ไม่น้อยกว่าร้อยละยีสบิสอง 



 ๒๐ 

  (๔) ค่าความถ่วงจาํเพาะของนาํมันเชือเพลิงทใีช้ในการออกแบบ ต้องไม่น้อยกว่าหนึง 
แต่ถ้าค่าความถ่วงจาํเพาะมากกว่าหนึงจะต้องใช้ค่าความถ่วงจาํเพาะทแีท้จริงในการคาํนวณออกแบบ 
  (๕) ต้องติดตงัอุปกรณ์วัดความดันหรือสญุญากาศในตาํแหน่งทสีามารถมองเหน็ 
ได้ง่าย 
  (๖) ต้องติดตังอุปกรณ์เตือนภัยในระยะห่างไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร จากระดับ 
สงูสดุของผนังถัง 
 
  ข้อ ๕๗  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี 
  (๑) ฐานรองรับถังต้องมีความมนัคงแขง็แรงเพียงพอทจีะรับนาํหนักของตัวถัง
และนาํหนักบรรทุกในอตัราสงูสดุรวมทงันาํหนักอนื ๆ ทกีระทาํต่อตัวถังนันได้โดยปลอดภัย 
  (๒) ถังทมีีปริมาณความจุตังแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรขนึไป ต้องแสดงผลสาํรวจ
คุณสมบัติของดินในบริเวณทกี่อสร้างถังไม่น้อยกว่าหนึงจุดเพือประกอบการคาํนวณความมันคง
แขง็แรงของฐานรากรองรับถัง 
  (๓) ต้องแสดงข้อมูลทางวิศวกรรมให้สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่เกิด 
ความเสียหายต่อถังในกรณีทมีีการรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงเข้าหรือออกจากถัง หรือมีการ
เปลยีนแปลงอุณหภมูิภายในถัง 
  (๔) ทอ่ระบายอากาศของถังต้องออกแบบให้มีความดันไม่เกนิ ๗.๕ มิลลิบาร์  
และความดันสญุญากาศไม่เกนิ ๒.๕ มิลลิบาร์  
 

  ข้อ ๕๘  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ต้องระบุประเภทหรือ 
ชนิดของผลิตภัณฑข์องนาํมันเชือเพลิงและปริมาณความจุของนาํมันเชือเพลิงทไีด้รับอนุญาต  
มีขนาดทเีหน็ได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายในระยะ ๒๕.๐๐ เมตร ไว้ด้านข้างของผนังถังด้านนอก 
อย่างน้อยหนึงด้าน 
 

  ข้อ ๕๙  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตงัต้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี  
  (๑) ผนังถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีีความหนาตามค่าทไีด้จากการคาํนวณออกแบบ
ให้รับนาํหนักบรรทุกสงูสุดบวกด้วยค่าการกัดกร่อน และต้องไม่น้อยกว่าความหนาตาํสดุตามที
กาํหนดไว้ในตารางท ี๑๓ 

 
ตารางท ี๑๓ ความหนาตาํสุดของเหลก็ผนังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตัง 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถัง (เมตร) ความหนาตาํสดุ 

                   น้อยกว่า ๑๕.๐๐ 
๑๕.๐๐ - ๓๖.๐๐ 

๕.๐๐ มิลลิเมตร (๓ ส่วน ๑๖ นิว) 
       ๖.๐๐ มิลลิเมตร (๑ ส่วน ๔ นิว) 

 

 

 

 



 ๒๑ 

  (๒) การเชือมแผ่นเหลก็ผนังถังต้องเชือมให้มีความมันคงแขง็แรงและปลอดภัย 
การเชือมต่อท่อต่าง ๆ เข้ากบัผนังถัง หากเป็นทอ่ทมีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน ๒ นิว ผนังของถัง 
จะต้องมีการเสริมความแขง็แรงทหีน้าตัดของเหลก็เสริมแรงนัน ซึงจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 
ความหนาของผนังถัง และต้องมีพืนทไีม่น้อยกว่า ๒ เท่าของพืนทช่ีองท่อ  
  (๓) แผ่นเหลก็พืนถังต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ มิลลิเมตร สาํหรับถัง 
ทมีขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน ๑๒.๕๐ เมตร จะต้องมีแผ่นเหลก็วงแหวนทมีคีวามหนาไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐ มิลลิเมตร รองใต้แผ่นเหลก็พืนถัง  
  (๔) การเชือมแผ่นเหลก็หลังคาของถังชนิดหลังคาติดตาย (fixed roof) หรือชนิด
หลังคาลอยภายใน (internal floating roof) ให้มีการเชือมต่อกนัแบบเกยทบัและมีรอยเชือม
ด้านบนเพียงด้านเดียว แผ่นหลังคาส่วนทเีชือมต่อกับผนังถังให้มรีอยเชือมด้านบนเพียงด้านเดียว 
  (๕) ถังทมีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒๕.๐๐ เมตร ต้องมีช่องทางเข้าออก 
อย่างน้อยสองช่องทบีริเวณผนังถังและหลังคาถัง ถังทมีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกนิ ๒๕.๐๐ เมตร  
ต้องมช่ีองทางเข้าออกอย่างน้อยสามช่องทบีริเวณผนังถังสองช่อง และบริเวณหลังคาถังหนึงช่อง  
โดยตาํแหน่งของช่องทางเข้าออกต้องวางในตาํแหน่งตรงกันข้าม ขนาดของช่องทางเข้าออกต้องมี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๐.๔๐ เมตร 
     

  ข้อ ๖๐  การประกอบและการติดตงัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ 
ตามแนวตงัต้องปฏบัิติ ดงัต่อไปนี 
  (๑) การเชือมแผ่นเหลก็พืนถัง 
        (ก) การเชือมผนังถังชันล่างทตีิดกับแผ่นวงแหวนรองและแผ่นเหลก็พืนถัง  
จะต้องเชือมเตม็แบบต่อเนืองทงัในและนอกของผนังถัง 
        (ข) การเชือมแผ่นเหลก็พืนถังต้องเกยกนัอย่างน้อย ๕ เทา่ของความหนาของ 
แผ่นเหลก็พืนถัง โดยการเกยกันของแผ่นเหลก็พืนถังกับแผ่นวงแหวนรองต้องเกยกันอย่างน้อย  
๖๕.๐๐ มิลลิเมตร 
  (๒) แนวเชือมในแนวตังของแผ่นเหลก็ผนังถัง จะต้องห่างกันอย่างน้อย  
๐.๓๐ เมตร หรือ ๑ ใน ๓ ของความยาวแผ่นเหลก็ และแนวเชือมจะต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
ภายในสามแผ่นทตีังซ้อนกัน 
  (๓) ผิวภายนอกของถังต้องทารองพืนกนัสนิม แล้วทาทบัด้วยสีทาภายนอก 
  (๔) การต่อแผ่นเหลก็หลังคาให้วางแผ่นเหลก็ทตีาํแหน่งสงูกว่าอยู่บนแผ่นเหลก็ 
ทตีาํแหน่งตาํกว่า 
 

  ข้อ ๖๑  การติดตังกลอุปกรณ์นิรภัยของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน 
ขนาดใหญ่ตามแนวตังต้องออกแบบโดยคาํนึงถึงการระบายความดันของถังในกรณี ดังต่อไปนี 
  (๑) การรับนาํมันเชือเพลิงเข้าสู่ถัง 
  (๒) การจ่ายนาํมันเชือเพลิงออกจากถัง  
  (๓) การทอีุณหภมูิภายนอกถังลดตาํลง 
  (๔) การขยายตัวของถังทเีกิดจากอุณหภมูิภายนอกถังสงูขึน 
 

 

 

 



 ๒๒

  ข้อ ๖๒  ในการก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตงั 
ต้องดาํเนินการ ดังต่อไปนี 
   (๑) ถังทมีีปริมาณความจุเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ ลิตรขนึไป ผู้ประกอบกิจการควบคุม 
ต้องแจ้งแผนการก่อสร้างฐานรากรองรับถังต่อกรมธุรกิจพลังงานเพือตรวจสอบก่อนการก่อสร้าง 
   (๒) แนวเชือมของพืนถังต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีการรัวซึมโดยใช้กล่อง
สญุญากาศ (vacuum box) ทมีีแรงดูดไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๓ กิโลปาสกาล (๒.๕๐ ปอนด์ต่อ 
ตารางนิว) หรือวิธกีารอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา 
  (๓) แนวเชือมของผนังถังต้องได้รับการตรวจสอบด้วยการฉายรังสหีรือวิธกีาร 
อืนทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

(๔) การตรวจสอบด้วยการฉายรังสใีห้ดาํเนินการ ดังต่อไปนี 
         (ก) แนวเชือมตัง  

             ๑) แผ่นเหลก็ทมีีความหนาไม่เกิน ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร ให้ตรวจสอบ 
ด้วยการฉายรังสหีนึงจุด ต่อระยะความยาวไม่เกนิ ๓.๐๐ เมตร ของแนวเชือมแรก หลังจากนันให้
ตรวจสอบอกีหนึงจุด ต่อทุกระยะความยาวไม่เกนิ ๓๐.๐๐ เมตร 
               ๒) แผ่นเหลก็ทมีีความหนาเกนิ ๑๐.๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกนิ ๒๕.๐๐ 
มิลลิเมตร ให้ตรวจสอบด้วยการฉายรังสตีาม (๑) โดยให้เพิมการตรวจสอบทแีนวเชือมตาม 
แนวนอนติดกบัแนวตังด้วย สาํหรับแนวเชือมตามแนวตังของเหลก็ชันล่างสุดแต่ละแนวเชือมต้อง 
มีการตรวจสอบอย่างน้อยสองจุด และต้องเป็นจุดทอียู่ใกล้พืนถังมากทสีุดเท่าทจีะกระทาํได้ 
อย่างน้อยหนึงจุด 

                  ๓) แผ่นเหลก็ทมีีความหนาเกนิ ๒๕.๐๐ มิลลิเมตร ให้ตรวจสอบ 
แนวเชือมตลอดทงัแนวด้วยการฉายรังสี 
          (ข) แนวเชือมนอนทุกระยะความยาว ๓.๐๐ เมตร ของแนวแรกต้องได้รับ 
การตรวจสอบหนึงจุด หลังจากนันให้ตรวจสอบเพิมอีกหนึงจุด ทุกระยะความยาว ๖๐.๐๐ เมตร 
          (ค) การฉายรังสแีต่ละจุด จะต้องครอบคลุมความยาวของแนวเชือม 
อย่างน้อย ๑๕๐.๐๐ มิลลิเมตร  และมีขนาดความกว้างของฟิล์มทใีช้ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ มิลลิเมตร 
         (ง) แนวเชือมแบบ fillet weld ระหว่างพืนถังกับผนังถังต้องได้รับการ 
ตรวจสอบด้วยวิธกีาร liquid dye penetrant test หรือ magnetic particle test 
         (จ) พิกัดขนาดของถังต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังต่อไปนี 
               ๑) ค่าความดิง (plumbness) ต้องไม่เกนิ ๑ ใน ๒๐๐ ของความสูงของ
ถัง โดยวัดทขีอบบนสดุของถังเทยีบกบัขอบล่างสดุ 
               ๒) ค่าความกลม (roundness) รัศมีของถังเมือวัดทรีะดับ ๓๐.๐๐  
เซนติเมตร เหนือแนวเชือมพืนถังต้องมีความคลาดเคลือนไม่เกนิค่าตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๔  

ตารางท ี๑๔ ค่าความกลม (roundness)  

เส้นผ่าศูนย์กลางถัง 
(เมตร) 

ค่าความคลาดเคลือนทยีอมให้ 
(มิลลิเมตร) 

น้อยกว่า ๑๒.๐๐ 

๑๒.๐๐ – ๔๕.๐๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๙.๐๐ 

 



 ๒๓ 

               ๓) ค่าโก่งตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชือมตงั (peaking)  
ต้องไม่เกนิ ๑๓.๐๐ มิลลิเมตร เมือวัดเทยีบกับแบบความโค้งของผนังถังทยีาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร 
                                 ๔) ค่าโก่งตวัหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชือมนอน (banding) 
ต้องไม่เกนิ ๑๓.๐๐ มิลลิเมตร เมือวัดเทยีบกับแบบความตรงของผนังถังทยีาว ๙๐๐.๐๐ 
มิลลิเมตร 
 

  ข้อ ๖๓  ในระหว่างการก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ 
ตามแนวตงัให้ทาํการตรวจสอบถังตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๖๒ โดยต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท ี
ทราบก่อนดาํเนินการ และผลการตรวจสอบถังต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

   

  ข้อ ๖๔  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตงัเมือก่อสร้าง

เสรจ็แล้วต้องทาํการทดสอบ ดังต่อไปนี 

  (๑) ถังจะต้องได้รับการทดสอบแรงดันด้วยนาํทรีะดับความสงู ดังต่อไปนี   

        (ก) ทรีะดับสูงสดุของถัง  

                          (ข) สาํหรับถังทมีีหลังคาติดตาย ให้บรรจุนาํทรีะดับความสงู ๕๐.๐๐ 

มิลลิเมตร เหนือรอยเชือมต่อระหว่างผนังถังกับหลังคาถัง 

        (ค) กรณีทไีม่สามารถดาํเนินการตาม (ก) และ (ข) ได้ เนืองจากถังมี 

การติดตังช่องระบายนาํมันเชือเพลิงล้นถัง (overflow) หรือมีข้อจาํกดัจากการทาํงานของหลังคา

ลอยภายใน ให้ทดสอบทรีะดับสงูสุดเทา่ทจีะสามารถทดสอบได้ 

  (๒) ระหว่างทกีาํลังทดสอบแรงดันด้วยนาํตาม (๑) ต้องทาํการตรวจวัดการทรุด 

ตวัของถัง เมอืบรรจุนาํได้ร้อยละห้าสบิ ร้อยละเจด็สบิห้า และร้อยละร้อย ของระดับทจีะทดสอบ

ตาม (๑) โดยต้องรักษาระดับนาํให้คงทไีว้อย่างน้อยยีสบิสชัีวโมง  การวัดการทรุดตัวของถังต้อง

วัดก่อนและหลังทมีีการบรรจุนาํในแต่ละช่วง การวัดต้องทาํการวัดโดยรอบถัง โดยจุดทวัีดแต่ละ

จุดต้องห่างเทา่กัน และให้มีระยะไม่เกนิ ๑๐.๐๐ เมตร 

  (๓) ตรวจสอบรอยรัวของแนวเชือมระหว่างแผ่นเหลก็เสริมความแขง็แรงกับ 

ผนังถัง โดยใช้แรงดันอากาศอัดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า ๖๘.๙ กิโลปาสกาล (๑๐ ปอนด์ต่อ 

ตารางนิว) แต่ไม่เกิน ๑๐๓.๔ กิโลปาสกาล (๑๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) 

 

  ข้อ ๖๕  การทดสอบถังตามข้อ ๖๔ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าททีราบก่อน 

การดาํเนินการ และผลการทดสอบต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน 

   

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

  ข้อ ๖๖  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตงัทใีช้งานแล้ว

ทุกหนึงปี ต้องตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณ์ดังต่อไปนี ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ 

โดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกบัทไีด้รับใบอนุญาต 

  (๑) ตรวจพินิจการรัวซึม หรือการสกึกร่อนของผนัง หลังคาถัง และสภาพ 

รอยเชือมภายนอก 

  (๒) อุปกรณ์นิรภัยระบายไอนาํมันเชือเพลิงแบบแรงดันสญุญากาศ 

  (๓) อุปกรณ์เครืองมือวัดระดับนาํมัน อุณหภมูิ รวมทงัอุปกรณ์สญัญาณเตือนภัย 

  (๔) ระบบระบายนาํจากพืนถังสูร่่องระบายนาํรอบฐานถังไปยังระบบบาํบัดหรือ 

แยกนาํปนเปือนนาํมันเชือเพลิง 

  (๕) ระบบระบายนาํฝนบนหลังคาถังชนิดแบบลอยตัว 

  (๖) บันไดถาวร บันไดบนหลังคาแบบลอยตัว จุดหมุนล้อเลือนของบันไดบน 

หลังคาแบบลอยตัว และระบบสายดินระหว่างหลังคาแบบลอยตัวกบัผนังถัง 

  (๗) การทรุดตัวของฐานถัง สภาพฐานถัง และความเอียงของถัง 

  (๘) ช่องวัดระดับผลิตภัณฑ ์

  (๙) แผ่นหุ้มฉนวนถัง  

  (๑๐) ลูกลอย ทุ่นลอย และวัสดุกนัรัวของถังชนิดหลังคาลอยชนิดเปิด 

  (๑๑) ระบบสายดินรอบฐานถัง  

  (๑๒) สภาพของสีททีาภายนอก  

  (๑๓) สภาพและความแขง็แรงของราวกนัตกบนหลังคาถัง  

  (๑๔) คราบนาํมันเชือเพลิงทรัีวซึมจากผนังชันล่างส่วนทตีิดกับพืนถังทวีาง 

บนฐานถัง    

  (๑๕) การรัวซึมของท่อรับ ท่อจ่าย และอุปกรณ์ในสว่นทตีดิกับถัง  

 

  ข้อ ๖๗  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวตงัเมือใช้งาน 

ครบสบิปี ต้องตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณ์ดังต่อไปนี ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ 

โดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกบัทไีด้รับใบอนุญาตและบันทกึผลการตรวจสอบไว้ 

  (๑) ภายนอกถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ให้ดาํเนินการตามข้อ ๖๖ และตรวจสอบ 

เพิมเติม ดังต่อไปนี 

        (ก) บันไดและชานพักบันได ให้ตรวจสอบสภาพโครงเหลก็ และแนวเชือม 

ของขนับันไดและราวบันได ระยะห่าง สภาพ และการเชือมต่อระหว่างพืนกบัขนับันไดขันแรกและ 

ช่องวัดระดับผลิตภัณฑ์และฝาปิด 

        (ข) หลังคาถังชนิดหลังคาติดตาย ให้ตรวจหารอยพรุนทเีกิดจากสนิม  

รอยแตกร้าว และการสกึกร่อนทตีะเขบ็รอยเชือม แนวเชือมรอบขอบถัง และราวกันตกรอบถัง  

 

 

 

 



 ๒๕ 

        (ค) หลังคาถังชนิดลอยตัว ให้ตรวจสภาพวัสดุกันรัวของหลังคาถัง ระยะห่าง 

ของวัสดุกันรัวกับผนังถัง การเบียดตัวของวัสดุกันรัวกับผนังถัง ตรวจการรัวซึมของทุน่หลังคาลอย 

และระบบกลไกของบันไดลงถัง รวมถึงสายดินรอบถัง 

        (ง) ตรวจสอบสภาพสเีคลือบผนังถังโดยรอบ รอยแตกของส ีการสกึกร่อน  

รอยบุบของสภาพแนวเชือม และการรัวซึมของผนังถัง 

        (จ) ตรวจสอบการทรุดตัวโดยรอบของถัง และตรวจหาการรัวซึม หรือการ

แทรกซึมของนาํบริเวณจุดเชือมต่อผนังถังกับพืนถัง 

        (ฉ) บริเวณเหลก็เสริมความแขง็แรงรอบขอบถัง ให้ตรวจสอบการสกึกร่อน 

การรัวซึม และการแตกร้าวของตะเขบ็แนวเชือม 

        (ช) ตรวจสอบการบิดงอหรือรอยร้าวของอุปกรณ์ทตีิดกับถัง เช่น ทอ่นาํมัน

เชือเพลิง ทอ่รับจ่ายนาํมันเชือเพลิง ช่องสาํหรับทางเข้าออก และการทาํงานของวาล์วต่าง ๆ 

        (ซ) ผนังถังทมีีฉนวนห่อหุ้ม ให้ลอกฉนวนห่อหุ้มถังในบริเวณทอีาจมี

ความชืนสะสมอยู่ ได้แก่ ขายึดเหลก็เสริมความแขง็แรงรอบขอบถังด้านบนสดุ เหลก็เสริม 

ความแขง็แรงของผนังถัง และเหลก็รัดฉนวน หากสงสัยว่ามีนาํรัวซึมเข้าไปในฉนวนห่อหุ้มถัง  

ให้เปิดฉนวนห่อหุ้มถังเพือตรวจสอบการสกึกร่อนของพืนผิวถังบริเวณนัน 

  (๒) ภายในถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ต้องทาํความสะอาดถังก่อนทาํการตรวจสอบ  

และกาํจัดสนิมออกด้วยวิธขีัดผิวโดยการยิงเมด็เหลก็ ทราย หรือนาํด้วยความดันสงู และทาํการ 

ตรวจสอบและทดสอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี 

        (ก) พืนถัง ให้ตรวจสอบแนวเชือมบริเวณทเีชือมต่อระหว่างผนังถังกับ 

พืนถังและบริเวณใกล้เคียง ตรวจสอบสนิมขุมหรือขุมสนิมกระจายบริเวณแผ่นเหลก็ ความเรียบ

ของพืนถัง การโก่งและทรุดของพืนถัง การสึกกร่อนใต้พืนถัง บ่อนาํทงิ และทอ่ระบายนาํทงิ 

ในถัง และตรวจหาการรัวซึมตามแนวเชือม โดยวิธี vacuum test หรือ magnetic particle test  
หรือ liquid dye penetrant test หรือวิธกีารอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนด 

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

        (ข) ผนังถังภายใน ให้ตรวจสอบบริเวณแนวเชือมระหว่างผนังถังและพืนถัง 

รอยทเีกิดจากการเชือมระหว่างแผ่นเหลก็เสริมกบัผนังถัง แนวเชือมของอุปกรณ์สว่นควบทตีิดกับ

ผนังถัง การบิดงอ และการเอยีงของผนังถัง และรอยสกึกร่อน บุบ ยุบตัว การหลุดร่อนของ 

สเีคลือบภายในถัง  

        (ค) ในการตรวจสอบถังทมีีการซ่อมรอยเชือมของพืนถังหรือผนังถัง  

การเปลียนผนังถัง พืนถัง การเชือมต่ออุปกรณ์ส่วนควบ และการเจาะผนังถังหรือพืนถัง ให้ทาํการ

ตรวจสอบเช่นเดียวกับถังใหม่ตามหลักเกณฑ์ทกีาํหนดไว้ในข้อ ๖๒ (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๖๓ 

ข้อ ๖๔ และข้อ ๖๕      

 

 

 

 



 ๒๖

        (ง) ต้องทาํการทดสอบความดันนาํทรีะดับร้อยละร้อย ตามข้อ ๖๔ (๑)  

เป็นเวลาอย่างน้อยยีสบิสชัีวโมง เมือมีการกระทาํต่อถัง ดังต่อไปนี 

    ๑) การเจาะผนังถังสว่นทตีาํกว่าระดับบรรจุให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

เกิน ๑๒ นิว หรือการเจาะช่องพืนถังขนาดใด ๆ ห่างผนังถังไม่เกนิ ๐.๓๐ เมตร 

    ๒) การตัดออก เปลียน หรือเพิมผนังถังส่วนทอียู่ตาํกว่าระดับบรรจุ

ออกแบบของถัง หรือพืนถังส่วนทรีองผนังถังทด้ีานใดด้านหนึงยาวกว่า ๐.๓๐ เมตร 

    ๓) แนวเชือมแนวดิงของผนังถัง หรือแนวเชือมในแนวรัศมีทเีชือม 

ระหว่างเหลก็แผ่นรองผนังถังทยีาวกว่า ๐.๓๐ เมตรขนึไป หรือมีการเชือมซ่อมลึกมากกว่า 

๑ ใน ๒ ของความหนาของแนวเชือม 

    ๔) การเปลียนพืนถังใหม่ เว้นแต่ว่าการเปลียนพืนถังนันไม่กระทบต่อ 

ฐานรากของถัง ไม่เปลียนแปลงสภาพพืนถังสว่นรองผนังถัง หรือไม่กระทบต่อพืนถังบริเวณวิกฤต 

ภายในระยะ ๓ นิว จากขอบถัง สาํหรับถังทไีม่มีส่วนรองผนังถัง   

    ๕) การรือ หรือเชือมใหม่ของรอยเชือมระหว่างผนังถังกับพืนถัง หรือ 

พืนถังส่วนรองผนังถัง  

    ๖) การหนุนยกถังขึน 

        (จ) หลังคาชนิดหลังคาติดตาย (fixed roof) และโครงสร้างหลังคา  

หากปรากฏว่าความหนาของแผ่นหลังคาลดลงหรือมีรูโหว่ต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี 

    ๑) เหลก็เสริมความมันคงแขง็แรงรอบขอบถังด้านบนสุด  

              ๒) การสกึกร่อนใต้ขอบหลังคา 

    ๓) จุดนาํขังบนโครงสร้างหลังคา 

    ๔) เสารับโครงหลังคา 

    ๕) ท่อสาํหรับเครืองวัดระดับนาํมันเชือเพลิงและเครืองวัดอุณหภมูิ       

        (ฉ) หลังคาชนิดหลังคาลอย (floating roof) ต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี  

    ๑) การรัวซึมภายในทุ่นลอย และการรัวซึมของแผ่นหลังคาทสีมัผัสกับ

นาํมันเชือเพลิง 

    ๒) ระบบระบายนาํบนหลังคา และอุปกรณ์พักนาํจากหลังคาสู่ 

ท่อระบายนาํจากหลังคาชนิดท่ออ่อนหรือทอ่แขง็ 

    ๓) ท่อวัดระดับผลิตภัณฑ์และฝาปิด 

    ๔) ความกลมของถังและช่องว่างระหว่างวัสดุกันรัวกับผนังถัง 

    ๕) ทอ่ดูดแบบลอยตัว 

    ๖) ขดความร้อน และเครืองทาํความร้อนทที่อดูด 

 

 

 

 



 ๒๗

  (๓) การตรวจสอบความหนาของแผ่นเหลก็ผนังถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงต้อง

ปฏบัิติ ดังต่อไปนี 

        (ก) วัดความหนาของแผ่นเหลก็อย่างน้อยแผ่นละหนึงจุด ด้วยวิธกีาร 

อุลตร้าโซนิกสแกน (ultrasonic  scanner) หรือการวัดโดยใช้เครืองวัดความหนาแบบอุลตร้า 

โซนิก (ultrasonic thickness gauge) หรือวิธกีารอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรี 

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

        (ข) ให้ผู้ตรวจสอบกาํหนดพืนผิวและจาํนวนจุดทจีะทดสอบโดยพิจารณา 

จากประวัติของถังในบริเวณ ดังต่อไปนี 

     ๑) บริเวณทเีคยมีประวัติการสกึกร่อนมากต้องตรวจสอบซาํ 

     ๒) บริเวณผนังถังช่วง ๓๐.๐๐ เซนตเิมตร จากก้นถังและจากขอบบน 

ของถัง 

     ๓) บริเวณรอบฐานถังทมีีนาํขังต้องตรวจสอบความหนาของส่วนรอง 

ผนังถังอย่างละเอียด 

  (๔) พิกัดขนาดของถังต้องอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังต่อไปนี 

        (ก) ค่าความดิง (plumbness) ไม่เกนิ ๑ ใน ๑๐๐ ของความสูงของถังโดย 

วัดทขีอบบนสดุของถังเทยีบกับขอบล่างสดุ 

        (ข) ค่าความกลม (roundness) รัศมีของถังเมือวัดทรีะดับ ๓๐.๐๐ เซนติเมตร 

เหนือแนวเชือมพืนถัง จะต้องไม่เกินค่าตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๔ 

        (ค) ค่าโก่งตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชือมตัง (peaking) ต้องไม่เกิน  

๑๓.๐๐ มิลลิเมตร เมือวัดเทยีบกบัแบบความโค้งของผนังถังทยีาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร 

        (ง) ค่าโก่งตัวหรือยุบตัวของผนังถังตามแนวเชือมนอน (banding)  

ต้องไม่เกนิ ๒๕.๐๐ มิลลิเมตร เมือวัดเทยีบกับแบบความตรงของผนังถังทยีาว ๙๐๐.๐๐ มิลลิเมตร 

 

  ข้อ ๖๘  ในกรณีทพีบการสกึกร่อนของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน 

ขนาดใหญ่ตามแนวตัง ผู้ประกอบกจิการควบคุมต้องดาํเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

 

  ข้อ ๖๙  ให้ผู้ตรวจสอบส่งผลการตรวจสอบตามข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗  

ให้ผู้ประกอบกจิการควบคุมทราบและให้ผู้ประกอบกจิการควบคุมส่งผลการตรวจสอบดังกล่าว 

ให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘

 

  ข้อ ๗๐  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดินขนาดใหญ่ตามแนวนอนต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี 

  (๑) ผนังถังต้องมีความหนาตามค่าทไีด้จากการคาํนวณออกแบบให้รับนาํหนัก 

บรรทุกสงูสดุบวกด้วยค่าการสกึกร่อน 

  (๒) แผ่นเหลก็ผนังถังต้องมีวิธกีารเชือมให้มีความมันคงแขง็แรงและปลอดภัย 

การเชือมต่อท่อต่าง ๆ เข้ากบัผนังถัง หากเป็นทอ่ทมีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน ๒ นิว ผนังของถัง 

จะต้องมีการเสริมความแขง็แรงทหีน้าตัดของเหลก็เสริมแรงนัน ซึงจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 

ความหนาของผนังถัง และต้องมีพืนทไีม่น้อยกว่า ๒ เท่าของพืนทช่ีองท่อ 

  (๓) สาํหรับถังทมีีปริมาณความจุเกิน ๑๙,๐๐๐ ลิตร ต้องมีช่องทางเข้าออก  

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร อย่างน้อยหนึงช่อง 

 

  ข้อ ๗๑  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตงั 

ดังต่อไปนี 

  (๑) ตัวถังต้องทาํด้วยเหลก็ทมีคีวามเค้นคราก (yield stress) ไม่น้อยกว่า  
๑.๕ เทา่ของความเค้นทเีกิดขนึ (allowable stress) เนืองจากการรับแรงและนาํหนกับรรทุก 

ต่าง ๆ หรือทาํด้วยวัสดุอนืทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษา 

  (๒) ตัวถังต้องติดตังและยึดแน่นกับฐานรากในลักษณะทไีม่อาจเคลือนทหีรือ 

ลอยตัวเนืองจากแรงดันของนาํใต้ดิน และห้ามมีสงิก่อสร้างใด ๆ อยู่เหนือบริเวณดังกล่าว 

  (๓) ส่วนบนของผนังถังต้องอยู่ตาํกว่าระดับพืนดินไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร  

  (๔) ต้องมีระยะห่างระหว่างผนังถังแต่ละถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร  

                     (๕) ตัวถังต้องตังอยู่ในเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงและผนังถังต้องห่าง

จากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร 

   (๖) ต้องติดตังท่อระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกถัง สาํหรับถังทแีบ่งเป็นห้อง 

(compartments) ต้องติดตังทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงไว้ทุกห้องแยกจากกนั โดยท่อระบาย 

ไอนาํมันเชือเพลิงต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง ดังต่อไปนี 

        (ก) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร 

         (ข) ปลายทอ่ระบายไอนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่สูงจากระดับพืนดินไม่น้อยกว่า  

๔.๐๐ เมตร และอยู่ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร 

   (๗) ปลายทอ่รับนาํมันเชือเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานทเีกบ็รักษานาํมัน 

เชือเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร  

 

 

 

 

 



 ๒๙

  ข้อ ๗๒  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินและถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน

ขนาดใหญ่ตามแนวนอนเมือใช้งานครบสิบปี ต้องทาํการทดสอบสภาพถังและอุปกรณ์ 

ดังต่อไปนี ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้โดยปลอดภัยในลักษณะเดียวกบัทไีด้รับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ให้ทาํการทดสอบถังและข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงดันนาํหรือแรงดันอากาศ   

อัดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๐.๖ กิโลปาสกาล (๓ ปอนด์ต่อตารางนิว) แต่ไม่เกิน  ๓๔.๕  

กิโลปาสกาล (๕ ปอนด์ต่อตารางนิว) ในกรณีใช้แรงดันนาํให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า  

หนึงชัวโมง ในกรณีใช้แรงดันอากาศหรือกา๊ซเฉือยให้ใช้เวลาในการทดสอบตามทกีาํหนดไว้ใน

ตารางท ี๑๕  
 

ตารางท ี๑๕ เวลาทใีช้ในการทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงโดยใช้แรงดันอากาศหรือกา๊ซเฉือย 
ความจุของถัง (ลิตร) เวลาทใีช้ในการทดสอบ (ชัวโมง) 

                  ไม่เกนิ ๑๕,๐๐๐ 
ไม่เกนิ  ๓๐,๐๐๐ 
ไม่เกนิ  ๔๕,๐๐๐ 
ไม่เกนิ  ๖๐,๐๐๐ 

ไม่น้อยกว่า  ๒๔ 
ไม่น้อยกว่า  ๔๘ 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ 
ไม่น้อยกว่า  ๙๖ 

 

  (๒) สาํหรับถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทผ่ีานการใช้งานมาแล้ว ห้ามทาํการทดสอบ

ด้วยแรงดันอากาศ 

  (๓) ในกรณีทพีบการรัวซึม ให้ตรวจสอบหารอยรัวซึมแล้วทาํการแก้ไข และ 
ทาํการทดสอบตาม (๑) ซาํ จนกระทงัไม่ปรากฏการรัวซึม  
  (๔) เมอืทดสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงใต้พืนดินแล้ว ต้องใช้ทรายสะอาดอดัแน่น
โดยรอบถังให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร 
  (๕) โดยวิธกีารอืนทมีีมาตรฐานเทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
 

  ข้อ ๗๓  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ชนิดหลังคาลอยต้องมีลักษณะ  
ดังต่อไปนี 
  (๑) มีการระบายนาํฝนจากแผ่นหลังคาลอยให้เพียงพอทจีะไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อหลังคาถัง 
  (๒) วัสดุกันรัวทขีอบถังจะต้องไม่ทาํปฏกิริิยากบันาํมันเชือเพลิง  
  (๓) มอีุปกรณ์ระบายไอนาํมันเชือเพลิง เพือป้องกันมิให้มีความดันและ
สญุญากาศเกินความสามารถของการระบายไอนาํมันเชือเพลิงขณะสบูนาํมันเชือเพลิงเข้าออก  
  (๔) ระบบการต่อไฟฟ้าลงดิน (earthing) ต้องมีการเชือมต่อสายดินระหว่าง 
หลังคาลอยกับตัวถังเพือถ่ายเทประจุไฟฟ้าลงดิน 
  (๕) ต้องเสริมความมนัคงแขง็แรงโดยรอบของผนังถังระดับไม่เกนิ ๑.๐๐ เมตร 
จากส่วนสงูสุดของผนังถัง 



 ๓๐

(๖) ขาหยังของหลังคาลอยต้องสามารถปรับขึนลงได้ในตาํแหน่งตาํสดุขณะ 
สบูนาํมันเชือเพลิงเข้าออก และในตาํแหน่งสงูสดุระหว่างการซ่อมบาํรุง 
  (๗) แผ่นเหลก็หลังคาจะต้องวางซ้อนกันโดยแผ่นบนจะอยู่ใต้แผ่นล่าง  
เพือหลีกเลียงไม่ให้ความชืนสะสมอยู่ในแนวทซ้ีอนกันใต้หลังคา   
  (๘) มีช่องทางเข้าออกของถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ นิว ในกรณี
มีช่องทางเข้าออกทผีนังถัง ช่องทางเข้าออกต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิว 
 

ข้อ ๗๔  ในกรณีพืนทใีดอยู่ในเขตทอีาจได้รับแรงสนัสะเทอืนของแผ่นดินไหว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การออกแบบสงิก่อสร้างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ 
ทมีีปริมาณความจุเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ต้องปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
 

ข้อ ๗๕  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องยืนรายละเอียดของอุปกรณ์ 
(specification) เกียวกบัลินปิดเปิด ระบบอุปกรณ์สาํหรับดับเพลิง และอุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ  
ทตีิดตังไว้กบัถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงขนาดใหญ่ ให้กรมธุรกจิพลังงานพิจารณาอนุญาตก่อน 
การติดตัง 

การตรวจสอบภายหลังการติดตังอุปกรณ์ตามวรรคหนึงต้องดาํเนินการโดย 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตังแต่ประเภทสามัญวิศวกรขนึไปตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
อย่างน้อยปีละหนึงครัง และผู้ประกอบกจิการควบคุมต้องเกบ็รายงานการตรวจสอบไว้ให้ 
กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึงปี  
 

  ข้อ ๗๖  การทดสอบและตรวจสอบถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ส่วนควบ  
ต้องดาํเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๕  

 

ส่วนท ี๕ 
ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ ์

   

 

ข้อ ๗๗  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ต้องมีลักษณะและวิธกีารติดตัง
ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๓  

 

  ข้อ ๗๘  การติดตังและตรวจสอบลินปิดเปิด กลอุปกรณ์นิรภัย ท่ออ่อน และ 
เครืองสบูนาํมันเชือเพลิงทตีิดตงักับระบบทอ่นาํมันเชือเพลิง และเครืองสบูนาํดับเพลิง ให้เป็นไป 
ตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๗๕ 

 

  ข้อ ๗๙  แทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง หรือจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงต้องติดตงั 
ระบบป้องกันอนัตรายจากไฟฟ้าสถิตย์ โดยต้องมีหลักสายดินเชือมโยงกนัเป็นระบบ และต้อง 
เชือมต่อสายดินระหว่างถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับรถขนส่งนาํมันเชือเพลิงขณะทมีีการรับหรือจ่าย 
นาํมันเชือเพลิง  ทงันี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าทอีอกตามมาตรา ๗   



 ๓๑

ข้อ ๘๐  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ ก่อนการใช้งานต้องทาํการ 

ทดสอบและตรวจสอบก่อนการใช้งาน ดังต่อไปนี 

  (๑) วัสดุหรือชินส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ 

ต้องได้รับการตรวจพินิจว่าอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย 

  (๒) การทดสอบการรับแรงดัน 

(ก) ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ต้องได้รับการทดสอบโดยรับ 

แรงดันทคีวามดันอย่างน้อย ๑.๕ เทา่ของค่าความดันออกแบบ (design  pressure) และรักษา 

ความดันไว้อย่างน้อยสามสบินาท ีโดยไม่มีการรัวไหล 

(ข) การทดสอบการรับแรงดัน ให้ใช้นาํเป็นตัวกลางในการทดสอบ 

(hydrostatic test)  ในกรณีไม่สามารถใช้นาํได้ ให้ใช้กา๊ซเฉือยแทนได้  

(ค) ทอ่อ่อน (flexible hose) ให้ทดสอบการรับแรงดัน โดยใช้นาํทคีวาม

ดัน ๑.๕ เทา่ของความดันใช้งาน (working pressure) และรักษาความดันไว้อย่างน้อยสบินาท ี

  (๓) ผลการทดสอบและตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ต้องมีการบันทกึและเกบ็

รักษาไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึงปี  

 

  ข้อ ๘๑  ระบบทอ่นาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ เมือใช้งานครบสบิปีหรือหลังจาก

การทดสอบและตรวจสอบครังสดุท้าย จะต้องทาํการทดสอบและตรวจสอบโดยวิธกีารตามข้อ ๘๐ 

และบันทกึผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ โดยผู้ประกอบกจิการควบคุมต้องเกบ็ผลการทดสอบ

และตรวจสอบไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาหนึงปี 
 
  ข้อ ๘๒  การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อนาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์  
ต้องดาํเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามทกีาํหนดไว้ในข้อ ๒๕ 

 
ส่วนท ี๖ 

การป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
   

 
ข้อ ๘๓  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม เพือการจาํหน่าย  

ต้องติดตังระบบทอ่นาํดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ มิลลิเมตร หรือ 
เท่ากับขนาดของท่อนาํประปาสาํหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน โดยมีข้อต่อ 
รับนาํดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน และต้อง 
มีหัวจ่ายนาํดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองจุด 
 

 

 

 

 



 ๓๒ 

ข้อ ๘๔  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องมีเครืองดับเพลิง 
ชนิดผงเคมีแห้งหรือนาํยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘๐ กโิลกรัม มีความสามารถ 
ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ตามมาตรฐานระบบป้องกันอคัคีภัยของวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือมาตรฐานอนืทเีทยีบเท่าตามทรัีฐมนตรีกาํหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ติดตงัไว้ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 
  (๑) อาคารเกบ็นาํมันเชือเพลิง ต้องมีเครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองเครืองต่อ
พืนท ี๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
  (๒) อาคารบรรจุผลิตภัณฑส์าํเรจ็รูปของนาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง  
ต้องมเีครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าสเีครืองต่อพืนท ี๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร สาํหรับนาํมันเชือเพลิง
ชนิดไวไฟน้อย ต้องมเีครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึงเครืองต่อพืนท ี๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
  (๓) บริเวณทตีังเครืองสบูนาํมันเชือเพลิงต้องมีเครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่า  
หนึงเครืองต่อจาํนวนเครืองสบูนาํมันเชือเพลิงสองเครือง กรณีมีเครืองสบูนาํมันเชือเพลิงมากกว่า  
แปดเครือง จะต้องมีเครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าสีเครือง 
  (๔) บริเวณแท่นจ่ายนาํมันเชือเพลิงหรือจุดรับนาํมันเชือเพลิงต้องมีเครืองดับเพลิง
ไม่น้อยกว่าหนึงเครืองต่อจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงสองช่อง 
  (๕) บริเวณจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงโดยรถไฟขนส่งนาํมันเชือเพลิง ต้องมี 
เครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึงเครืองต่อความยาวระหว่างช่องรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิงไม่เกนิ  
๓๐.๐๐ เมตร 
  (๖) บริเวณทา่เรือซึงรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง ต้องมีเครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่า 
สองเครืองต่อจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง และให้มีเครืองดับเพลิงขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 
๕๐ กิโลกรัม อีกหนึงเครืองต่อจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง 
  (๗) การติดตังเครืองดับเพลิง ให้ติดตงัโดยรอบบริเวณสถานทเีกบ็รักษานาํมัน
เชือเพลิง ในททีสีามารถมองเหน็และนาํไปใช้งานได้โดยสะดวก 
 

ข้อ ๘๕  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม เพือการจาํหน่ายทมีี 

ปริมาณการเกบ็นาํมันเชือเพลิงเกนิ ๑๕,๐๐๐ ลิตร ต้องจัดให้มีโฟมเข้มข้นซึงนาํมาใช้เป็น 

สารละลายโฟมได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี 

  (๑) จาํนวนสารละลายโฟมทต้ีองฉีดเข้าถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงเหนือพืนดิน 

ขนาดใหญ่ ให้คาํนวณจากชนิดของนาํมันเชือเพลิงและชนิดของถัง ตามทกีาํหนดไว้ตารางท ี๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓

ตารางท ี๑๖ จาํนวนสารละลายโฟมทต้ีองฉีดเข้าถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง 

ชนิดของ 

นาํมันเชือเพลิง 
ชนิดของถัง 

อัตราการใช้สาร 

ละลายโฟม (ลิตร

ต่อนาทต่ีอตาราง

เมตร) 

พืนท ี

ทใีช้ในการคาํนวณ 

(ตารางเมตร) 

เวลาทใีช้ในการ

คาํนวณ 

(นาท)ี 

ชนิดไวไฟมาก  

ชนิดหลังคาติด

ตาย 
๔.๑ 

 ๕๕ 

ชนิดไวไฟ 

ปานกลาง หรือ

ชนิดไวไฟน้อย 

พืนทหีน้าตัดของถัง ๓๐ 

ทุกชนิด ชนิดหลังคาลอย ๑๒.๒ 

พืนทหีน้าตัดระหว่าง

เขอืนกนั 

โฟมบนหลังคาถัง 

ถึงผนังถัง 

๒๐ 

ชนิดไวไฟมาก 

ชนิดหลังคาลอย

ภายใน 

  
๕๕ 

 

ชนิดไวไฟ 

ปานกลางหรือ

ชนิดไวไฟน้อย 

๔.๑ พืนทหีน้าตัดของถัง ๓๐ 

ทุกชนิด ๑๒.๒ 

พืนทหีน้าตัดระหว่าง

เขอืนกนั 

โฟมบนหลังคาถัง 

ถึงผนังถัง กรณีหลังคา

ลอยภายในทาํด้วยเหลก็ 

๒๐ 

 

  (๒) ปริมาณสารละลายโฟมต้องเติมเตม็ทอ่โฟมโดยการคาํนวณจากขนาดและ

ความยาวรวมของท่อโฟม 

  (๓) ปริมาณสารละลายโฟมทใีช้สาํหรับฉีดเสริมเฉพาะจุดต้องมีอตัราการฉีด 

สารละลายโฟมไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ลิตรต่อนาท ีจาํนวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลา 

ในการฉีด ให้เป็นไปตามทกีาํหนดไว้ในตารางท ี๑๗ และตารางท ี๑๘ 

 

 

 

 

 



 ๓๔

ตารางท ี๑๗ ขนาดของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับจาํนวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟม 

เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง (เมตร) จาํนวนขันตาํของอุปกรณ์ฉีดโฟม (จุด) 

          ไม่เกนิ ๑๙.๕๐  

เกิน ๑๙.๕๐- ๓๖.๐๐  

๑ 

๒ 

 

ตารางท ี๑๘ ขนาดของถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม 

เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง (เมตร) เวลาขนัตาํของการฉีด  (นาท)ี 

                   ไม่เกนิ ๑๐.๕๐  

เกิน ๑๐.๕๐ – ๒๘.๕๐ 

๑๐ 

๒๐ 

 

  (๔) สารละลายโฟมต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของนาํมัน 

เชือเพลิง 

  (๕) ปริมาณโฟมเข้มข้นทต้ีองจัดเกบ็ให้คาํนวณจากสารละลายโฟมตาม (๑)  

 (๒) และ (๓) ของถังทใีช้ปริมาณโฟมเข้มข้นสูงสุด และต้องมีการสาํรองโฟมเข้มข้นไว้อีก 

ไม่น้อยกว่า ๑ เทา่ของปริมาณโฟมทใีช้ไปทุกครัง 

  (๖) การเกบ็โฟมเข้มข้นและอุปกรณ์ประกอบทใีช้ในการดับเพลิง ให้จัดเกบ็ไว้

โดยรอบบริเวณสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ในททีสีามารถมองเหน็และนาํไป 

ใช้งานได้โดยสะดวก และมีสภาพพร้อมทจีะใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

ข้อ ๘๖  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องจัดให้มีระบบ 

จ่ายนาํสาํหรับดับเพลิงให้เพียงพอต่อการระงับอัคคีภยั ดังต่อไปนี 

(๑) ใช้สาํหรับฉีดสารละลายโฟมในข้อ ๘๕  

(๒) ใช้เป็นนาํหล่อเยน็โดยต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๒ ลิตรต่อนาทต่ีอ 

ตารางเมตร ในเวลาหนึงชัวโมง 

(๓) ใช้เป็นนาํดับเพลิงเพือสนับสนุนการดาํเนินการตาม (๑) และ (๒) โดยต้อง

มีปริมาณนาํในอัตราไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลิตรต่อนาท ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบินาท ี
  

  ข้อ ๘๗  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ต้องจัดให้มีแหล่งนาํ 

ทมีีปริมาณนาํไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้นาํสงูสดุ ตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ เว้นแต่สามารถพิสจูน์ 

ได้ว่ามีแหล่งนาํทใีช้ประกอบการดับเพลิงตามปริมาณทกีาํหนดไว้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 



 ๓๕

ข้อ ๘๘  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงดังต่อไปนี ต้องติดตังระบบฉีดสารละลายโฟม  

และระบบนาํหล่อเยน็ หรือหัวฉีดนาํทสีามารถหล่อเยน็โดยรอบถัง  

(๑) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามแนวตังทมีขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ ๖.๐๐  

เมตร และเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมาก  

(๒) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงตามแนวตังทมีีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ ๖.๐๐ เมตร  

และเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยยกเว้นนาํมันหล่อลืน และอยู่ใน 

พืนททีอียู่อาศัยหนาแน่นมาก หรือหนาแน่นปานกลางตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

(๓) ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยทตีงัอยู่ใน 

กลุ่มถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงชนิดไวไฟมากตาม (๑)  

 

  ข้อ ๘๙  เครืองสบูนาํดับเพลิงต้องมีความดันและอตัราการไหลสอดคล้องกับ 

ปริมาณการใช้นาํหล่อเยน็ สารละลายโฟม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทใีช้ประกอบในการดับเพลิงตามท ี

กาํหนดไว้ในข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ และต้องมีเครืองสบูนาํดับเพลิงทใีช้เครืองยนต์สาํหรับสบูนาํจาก 

แหล่งนาํอย่างน้อยหนึงเครือง โดยตาํแหน่งการเปิดปิดของเครืองสบูนาํดับเพลิง ต้องอยู่ใน 

ตาํแหน่งทสีามารถเข้าไปใช้งานได้โดยสะดวกและมีสภาพพร้อมทจีะใช้งานได้ตลอดเวลา และ 

จะต้องทาํการตรวจสอบเครืองสบูนาํดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึงครัง  

 

  ข้อ ๙๐  เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือนาํยาดับเพลิง ต้องตรวจสอบ 

คุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อยปีละหนึงครัง สําหรับนํายาโฟมเข้มข้นต้องตรวจสอบ

คุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างทุกสามปี  และส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพให้กรมธุรกิจพลังงาน

ทราบ  

  เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง นํายาดับเพลิง และนํายาโฟมเข้มข้นต้องมี

คุณภาพพร้อมทจีะใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

  ข้อ ๙๑  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทาํแผนระงบัเหตุเพลิงไหม้ และมี 

การฝึกซ้อมแผนระงบัเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละหนึงครัง และต้องจัดทาํรายงานการฝึกซ้อม 

แผนระงบัเหตุเพลิงไหม้ให้กรมธุรกิจพลังงานทราบและเกบ็รายงานการฝึกซ้อมไว้ไม่น้อยกว่า 

หนึงปี 

 

  ข้อ ๙๒  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดทาํขันตอนในการรับหรือจ่ายนาํมัน 

เชือเพลิงไว้ในบริเวณจุดรับหรือจ่ายนาํมันเชือเพลิง หรือแทน่จ่ายนาํมันเชือเพลิง 

 

 

 



 ๓๖

บทเฉพาะกาล 

   
 

  ข้อ ๙๓  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทหีนึง ทปีระกอบกิจการ  

อยู่ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ต้องดาํเนินการปรับปรุงสถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนีภายในเก้าสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ  

 

  ข้อ ๙๔  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีอง ทปีระกอบกจิการ  

อยู่ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตามกฎกระทรวงนี เว้นแต่ 

กรณีตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๑๖ และส่วนท ี๕ การป้องกนัและระงับอัคคีภัย ต้องปฏบัิตใิห้ถูกต้อง 

ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ  

 

  ข้อ ๙๕  สถานทเีกบ็รักษานาํมันเชือเพลิง ลักษณะทสีาม ทไีด้รับใบอนุญาตหรือ 

ได้รับความเหน็ชอบแบบแปลนแผนผังและแบบก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมนาํมัน 

เชือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติตาม 

กฎกระทรวงนี เว้นแต่กรณีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลียนแปลงถังเกบ็นาํมันเชือเพลิง ระบบ 

ท่อนาํมันเชือเพลิงและอุปกรณ์ให้สามารถดาํเนินการได้โดยไม่ต้องปฏบิัติตามข้อ ๒๘ และสาํหรับ 

การปฏบัิตติามข้อ ๓๔ และส่วนท ี๖ การป้องกันและระงับอัคคีภัยนัน ต้องปฏบัิติให้ถูกต้อง

ภายในสามปีนับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ 

 

  ข้อ ๙๖  ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงซึงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือติดตังอยู่ก่อนวันที

กฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ทาํการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนีภายในห้าปี

นับแต่วันทกีฎกระทรวงนีใช้บังคับ เว้นแต่ถังเกบ็นาํมันเชือเพลิงทไีด้รับการทดสอบและตรวจสอบ

ครังสดุท้ายไม่เกนิห้าปีนับแต่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ ให้ทาํการทดสอบและตรวจสอบครังต่อไป

ภายในสบิปีนับแต่มีการทดสอบและตรวจสอบครังสุดท้าย  ทงันี ผลการทดสอบและตรวจสอบ

ต้องได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกรขนึไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

 

    ให้ไว้  ณ  วันท ี ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                                                       นายปิยสวัสดิ  อัมระนันทน์ 

                                                      (นายปิยสวัสดิ  อัมระนันทน์) 

                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนท ี๔๘ ก วันท ี๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑, 
หน้า ๑ 


