
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงการขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามัน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

หลักการ 
 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการประกอบกิจการขนสงน้ํามัน 
โดยถังขนสงน้ํามัน 

 
เหตุผล 

 
โดยที่มาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขนสงน้ํามัน กําหนดลักษณะ
ของถัง หรือภาชนะที่ใชในการขนสงน้ํามัน และการบํารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกลาว และกําหนด
วิธีการปฏิบัติงาน การจัดใหมีและบํารุงรักษาอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามัน รวมทั้งกําหนดการอ่ืนใดอันจําเปนเพื่อประโยชนแกการปองกัน
หรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมจากการประกอบกิจการขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามัน ประกอบกับกฎกระทรวง 
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงไดแยกการประกอบกิจการควบคุม 
ในสวนของการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงออกเปนการขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามัน การขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
โดยถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว และการขนสงกาซธรรมชาติโดยถังขนสงกาซธรรมชาติ สมควรกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามันใหเปนไปตามมาตรา ๗ ดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 



 
 

กฎกระทรวง 
การขนสงน้ํามันโดยถังขนสงน้ํามัน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) (๓) (๕) และ (๗) และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“น้ํามัน” หมายความวา น้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

“ถังขนสงน้ํามัน” หมายความวา ถังขนสงน้ํามันตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง  
  “รถขนสงน้ํามัน” หมายความวา รถที่มีถังขนสงน้ํามันติดตรึงอยูอยางถาวร 
กับตัวโครงรถ หรือสรางถังขนสงน้ํามันเขาไวดวยกันกับตัวรถ ซึ่งเปนรถที่จดทะเบียนใหเปนรถบรรทุก
วัสดุอันตรายหรือรถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และให
หมายความรวมถึงรถขนสงน้ํามันที่ใชเติมน้ํามันใหกับอากาศยานภายในสนามบินที่ไมไดจดทะเบียน 
ใหเปนรถบรรทุกวัสดุอันตรายหรือรถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุอันตรายตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
  “รถไฟขนสงน้ํามัน” หมายความวา รถไฟที่มีถังขนสงน้ํามันติดตรึงอยูอยางถาวรกับ
ตัวโครงรถไฟหรือแครรถไฟ 
 

หมวด ๑ 
ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ 

   
 

ขอ ๓  ถังขนสงน้ํามันตองมีแบบแสดงรายละเอียด และรายการคํานวณอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
  (๑) แบบถังขนสงน้ํามันแสดงรูปดานหนา รูปดานหลัง รูปดานบน รูปดานขาง 
และรูปตัด และแบบแสดงการประกอบถังขนสงน้ํามันและอุปกรณที่ติดตั้งอยูกับถังขนสงน้ํามัน 
  (๒) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งถังขนสงน้ํามันกับตัวโครงรถ 

 



 
 

๒

 
  (๓) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ 
  (๔) แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณปองกัน (guard) และกันชน 
  (๕) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของถังขนสงน้ํามัน 

ถังขนสงน้ํามันของรถไฟขนสงน้ํามันใหไดรับยกเวนไมตองมีแบบแสดงรายละเอียด
ตาม (๔)  
 

ขอ ๔  ถังขนสงน้ํามัน อุปกรณ และโครงสรางที่ยึดกับรถขนสงน้ํามันหรอืรถไฟขนสง
น้ํามันตองไดรับการออกแบบใหมีความมั่นคงแข็งแรง โดยตองคํานึงถึงการปองกันการสูญเสียน้ํามัน 
ซึ่งบรรจุอยูภายในถังขนสงน้ํามันดวย 
 

ขอ ๕  ถังขนสงน้ํามันและอุปกรณยึดถังตองสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นจากน้ําหนัก
ถังขนสงน้ํามันและน้ําหนักบรรทุกสูงสุด ดังตอไปนี้ 

(๑) สองเทาของน้ําหนักถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางการ
เคลื่อนที่ 

(๒) หนึ่งเทาของน้ําหนักถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ 

(๓) หนึ่งเทาของน้ําหนักถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางแนวดิ่งข้ึน 
(๔) สองเทาของน้ําหนักถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุดในทิศทางแนวดิ่งลง 

 
ขอ ๖  วัสดุที่ใชทําถังขนสงน้ํามันตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนเหล็กกลาละมุน (mild steel) หรือเหล็กกลาผสมต่ํา 

ความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือเหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic stainless 
steel) ตองมีคุณสมบัติทางกลไมนอยกวาคาตามที่กําหนดไวในตารางท่ี ๑  
 

ตารางที่ ๑  คุณสมบัติทางกลของเหล็กกลา 
 

คุณสมบัติ 
เหล็กกลาละมุน 
(mild steel) 

เหล็กกลาผสมต่ําความแข็งแรงสูง 
(high strength low alloy 

steel) 

เหล็กกลาที่ไรสนิม 
(austenitic stainless 

steel) 
ความเคนคราก (yield strength)  
 
 
ความเคนประลัย (ultimate 
strength) 
 
การยืดจากตัวอยาง ๕๐ มิลลิเมตร 

๑๗๒,๕๐๐ กิโลปาสกาล 
(๒๕,๐๐๐ ปอนด 

ตอตารางนิ้ว) 
๓๑๐,๕๐๐ กิโลปาสกาล 

(๔๕,๐๐๐ ปอนด 
ตอตารางนิ้ว) 
รอยละ ๒๐ 

๓๑๐,๕๐๐ กิโลปาสกาล 
(๔๕,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว) 

 
๔๑๔,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

(๖๐,๐๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว) 
 

รอยละ ๒๕ 

๑๗๒,๕๐๐ กิโลปาสกาล 
(๒๕,๐๐๐ ปอนด 

ตอตารางนิ้ว) 
๔๘๓,๐๐๐ กิโลปาสกาล 

(๗๐,๐๐๐ ปอนด 
ตอตารางนิ้ว) 
รอยละ ๓๐ 

 
 
 



 
 

๓

 
  (๒) ในกรณีที่เปนอะลูมิเนียมผสม ตองมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมสําหรับใชทํา 
ถังขนสงน้ํามัน และสามารถเชื่อมดวยไฟฟาไดตามมาตรฐาน American Society for Testing and 
Materials Standards B209 Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and 
Plate (ASTM B209) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๓) วัสดุอ่ืนตามที่อธิบดกีรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาวัสดุตาม (๑) หรือ (๒) 
 
               ขอ ๗  การคํานวณออกแบบถังขนสงน้ํามันตองมีคาความเคนไมเกินรอยละ ๒๐ 
ของความเคนประลัยต่ําสุด (minimum ultimate strength) ของวัสดุที่ใชทําถังขนสงน้ํามัน 
 
               ขอ ๘  ถังขนสงน้ํามันท่ีมีหนาตัดเปนรูปวงกลมซึ่งทําจากเหล็กกลาละมุน (mild 
steel) และมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน ๑.๘๐ เมตร ผนังถังขนสงน้ํามันตองมีความหนาไมนอยกวา  
๕ มิลลิเมตร หากเสนผานศูนยกลางเกิน ๑.๘๐ เมตร ผนังถังขนสงน้ํามันตองมีความหนาไมนอยกวา 
๖ มิลลิเมตร  
  ในกรณีท่ีถังขนสงน้ํามันที่มหีนาตัดเปนรูปวงกลมทําจากวัสดุอ่ืนตามขอ ๖ (๓)  
ผนังถังขนสงน้ํามันตองมคีวามหนาไมนอยกวาความหนาที่คํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

                        e1         =  
0

3 2

1 1

464e

(Rm A )
 

  โดยที ่
  e1    = ความหนาของผนังถังขนสงน้ํามันที่ทําจากวัสดุอื่น (มิลลิเมตร) 
  e0    = ความหนาของผนังถังขนสงน้ํามันที่ทําจากเหล็กกลาละมุน (mild steel) 
(มิลลิเมตร) 
  Rm1 = คาความตานแรงดึงประลัยต่ําสุดของวัสดอ่ืุน (นิวตันตอตารางมิลลเิมตร) 
  A1    = การยืดยาวต่ําสุดของวัสดุอ่ืนเมื่อขาดดวยแรงดึง (รอยละ) 

สําหรับถังขนสงน้าํมันท่ีมีหนาตัดไมเปนรูปวงกลม เชน ถังขนสงน้ํามันรูปวงรี  
ผนังถังขนสงน้ํามันตองมคีวามหนาตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง โดยคาเสนผานศูนยกลางท่ีใชในการ
คํานวณ ใหใชคาเสนผานศูนยกลางของวงกลมที่มีพ้ืนท่ีหนาตัดเทากับรูปทรงดังกลาว  ทั้งนี้ รัศมีของ
มุมสวนโคงตองไมเกิน ๒ เมตรท่ีดานขาง และไมเกิน ๓ เมตรที่ดานบน 
 

ขอ ๙  ถังขนสงน้ํามันท่ีทําดวยเหล็กกลาละมุน (mild steel) หรือเหล็กกลา 
ผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือเหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic 
stainless steel) หรืออะลูมิเนียมผสมทีม่ีการติดตั้งอุปกรณเสริมความแข็งแรง ไดแก แผนก้ันชอง 
(bulkhead) แผนตอง (baffle) หรือแหวนเสริมความแข็งแรง (ring stiffener) หากระยะหางระหวาง
อุปกรณเสริมความแข็งแรงที่อยูใกลกันมีระยะไมเกิน ๑.๗๕ เมตร หรือหากความจรุะหวางแผนก้ันชอง 
(bulkhead) หรือแผนตอง (baffle) มีความจุไมเกิน ๗,๕๐๐ ลิตร ผนังถังขนสงน้ํามันตองมี 
ความหนาไมนอยกวาตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๒ 
 
 



 
 

๔

 
ตารางที่ ๒  ความหนาของผนังถังขนสงน้ํามันที่มีการติดตั้งอุปกรณเสริมความ

แข็งแรง 
 
  เสนผานศูนยกลางของผนังถังขนสงน้ํามัน 

วัสดุ 
ไมเกิน ๑.๘๐ เมตร เกิน ๑.๘๐ เมตร 

ความหนา 
ของผนังถังขนสงน้ํามัน 

๓.๐ มิลลิเมตร ๔.๐ มิลลิเมตร เหล็กกลาละมุน 
(mild steel) 

๒.๕ มิลลิเมตร ๓.๐ มิลลิเมตร เหล็กกลาผสมต่ําความแข็งแรง
สูง (high strength low 
alloy steel) หรือเหล็กกลา 
ที่ไรสนิม (austenitic 
stainless steel) 

๔.๐ มิลลิเมตร ๕.๐ มิลลิเมตร อะลูมิเนียมผสม 

 
  ขอ ๑๐  ถังขนสงน้ํามันตามขอ ๙ ซึ่งมีรัศมีความโคงสูงสุดของถังไมเกิน ๓ เมตร 
และเปนถังขนสงน้ํามันทีม่ีความจุไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร หรือเปนถังขนสงน้ํามันท่ีแบงเปนหอง 
(compartments) ที่มีความจุตอหองไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ผนังถังขนสงน้ํามันตองมีความหนา 
ไมนอยกวาตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๓  

 
ตารางท่ี ๓  ความหนาของผนังถังขนสงน้ํามันที่มีการติดตั้งอุปกรณเสริมความ

แข็งแรง และมีความจุไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
 

 

รัศมีความโคงสูงสุดของถังขนสงน้ํามัน (เมตร) 

วัสดุ 

ไมเกิน ๒.๐ ๒.๐ ถึง ๓.๐ 

ความจุของถังขนสงน้ํามันหรือหองของถังขนสงน้ํามัน (ลิตร) 

ไมเกิน ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๓,๕๐๐ 
เกิน ๓,๕๐๐ 

แตไมเกิน ๕,๐๐๐ 

ความหนา 
ของผนังถังขนสงน้ํามัน 

๓.๐ มิลลิเมตร ๓.๐ มิลลิเมตร ๔.๐ มิลลิเมตร เหล็กกลาละมุน 
(mild steel) 

๒.๕ มิลลิเมตร ๒.๕ มิลลิเมตร ๓.๐ มิลลิเมตร เหล็กกลาผสมต่ํา 
ความแข็งแรงสูง (high 
strength low alloy 
steel) หรือเหล็กกลา 
ที่ไรสนิม (austenitic 
stainless steel) 

๔.๐ มิลลิเมตร ๔.๐ มิลลิเมตร ๕.๐ มิลลิเมตร อะลูมิเนียมผสม 

 



 
 

๕

 
ขอ ๑๑  แผนกั้นชอง (bulkhead) และแผนตอง (baffle) ที่ติดตั้งอยูท่ีถังขนสงน้ํามัน

ตองมีความหนาไมนอยกวาความหนาของผนังถังขนสงน้ํามัน 
 

  ขอ ๑๒  แผนก้ันชอง (bulkhead) และแผนตอง (baffle) ตองมีรูปทรงเปนจานโคง 
โดยมีความลึกของจานโคงไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร หรือทําใหเปนลูกฟูก หรือมีการเสริม 
ความแข็งแรงโดยวิธีใด ๆ เพ่ือใหแผนก้ันชอง (bulkhead) และแผนตอง (baffle) มีความแข็งแรง
เทียบเทาวิธีการดังกลาว  

แผนตอง (baffle) ตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของพื้นทีห่นาตัดของถังขนสง
น้ํามันที่แผนตอง (baffle) ติดตั้งอยู 
 
  ขอ ๑๓  หนาตัดแนวดิ่งของแหวนเสริมความแข็งแรง (ring stiffener) ที่ตอกับผนัง
ถังขนสงน้ํามันตองมีโมดูลัสของหนาตัด (section modulus) อยางนอย ๑๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
  ขอ ๑๔  การเชื่อมถังขนสงน้ํามัน แผนกั้นชอง (bulkhead) และแผนตอง (baffle) 
ตองใชวิธีการเชื่อมและมีความแข็งแรงของรอยเชื่อม ดังตอไปนี้ 
  (๑) ถังขนสงน้ํามันที่ทําดวยเหล็กกลาละมุน (mild steel) หรือเหล็กกลาผสมต่ํา
ความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือเหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic stainless 
steel) จะตองเชื่อมโดยวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา โดยความแข็งแรงของรอยเชื่อมของเหล็กกลาละมุน 
(mild steel) หรือเหล็กกลาผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low alloy steel) หรือ
เหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic stainless steel) ตองไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของความแข็งแรง 
ของวัสดุที่อยูติดกับรอยเชื่อมนั้น 
  (๒) ถังขนสงน้ํามันที่ทําดวยอะลูมิเนียมผสมจะตองเชื่อมโดยวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา 
ที่มีกาซเฉื่อยคลุม (inert gas arc welding) โดยการใชลวดเชื่อมชนิดท่ีเปนอะลูมิเนียม - แมกนเีซียม 
หรือลวดเชื่อมชนิดอื่นตามท่ีอธิบดกีรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด โดยความแข็งแรงของรอยเชื่อม
ของอะลูมิเนียมผสมจะตองไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของความแข็งแรงของวัสดุที่อยูติดกับรอยเชื่อมนั้น  
 

ขอ ๑๕  ระบบทอน้ํามันและอุปกรณตองเปนชนิดท่ีใชกับน้ํามันโดยเฉพาะ 
และไมทําปฏิกิริยากับน้ํามัน และมีความเหมาะสมในการใชงานตามมาตรฐานสากล โดยมีเอกสาร
รับรองมาตรฐานจากผูผลิต 
 

ขอ ๑๖  การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณเขากับผนังถงัขนสงน้ํามันตองไมทําให
ถังขนสงน้ํามันเสียรูปทรงเมื่ออุปกรณนั้นเกิดการชํารุดเสียหายหรือเกิดแรงกดใด ๆ ที่อุปกรณ 
 

ขอ ๑๗  การเชื่อมอุปกรณเขากับถังขนสงน้ํามัน ตองกระทําโดยติดตั้งอุปกรณ 
บนแผนเหล็กรองรับ (pad) แลวจึงเชื่อมแผนเหล็กรองรับ (pad) ติดกับถังขนสงน้ํามันโดยรอบ  
หรือติดตั้งโดยวิธีอ่ืนตามมาตรฐานสากลที่สามารถปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับถังขนสง
น้ํามันได แตหามติดตั้งอุปกรณเขากับถังขนสงน้ํามันโดยตรง 
 
 



 
 

๖

 
แผนเหล็กรองรับ (pad) ตองมีความหนาไมนอยกวาผนังถังขนสงน้ํามัน และตองมี

ขนาดกวางกวาอุปกรณที่จะติดตั้งอยางนอย ๕๐ มิลลิเมตร และตองทําการลบมุมใหมนหรือมีรูปราง 
ที่จะไมทําใหเกิดความเคน (stress concentration) ที่ถังขนสงน้ํามัน 

 
ขอ ๑๘  อุปกรณรัดทอรอยสายไฟ อุปกรณรัดสายหามลอ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่มี

น้ําหนักเบา และมีความหนาไมเกินรอยละ ๗๒ ของความหนาของผนังถังขนสงน้ํามัน สามารถติดตั้ง
เขากับถังขนสงน้ํามันโดยตรงไดโดยการเชื่อมอยางตอเนื่อง หากการติดตั้งไมทําใหถังขนสงน้ํามัน 
เสียรูปทรงเมื่ออุปกรณนั้นชํารุดเสียหาย  

 
ขอ ๑๙  ถังขนสงน้ํามันและอุปกรณตองติดตั้งสูงจากระดับพ้ืนไมนอยกวา  

๔๐ มิลลิเมตร ตอทุก ๆ ๑ เมตรของระยะหางระหวางเพลาลอที่ประชิดกันซึ่งรองรับตัวถังขนสงน้ํามัน  
ทั้งนี ้ถังขนสงน้ํามันและอุปกรณตองสูงจากระดับพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ภายใตน้ําหนัก 
ถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกถังขนสงน้ํามันของรถไฟขนสงน้ํามัน 
 
ขอ ๒๐  ระยะหางตามแนวราบระหวางผนังดานหลังหองคนขับกับผนังถังขนสง

น้ํามันสวนที่ใกลท่ีสุดตองไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร 
 
ขอ ๒๑  ระยะหางตามแนวราบระหวางผนังถังขนสงน้ํามันและอุปกรณกับทอไอเสีย

ตองไมนอยกวา ๗๕ มิลลิเมตร 
 
ขอ ๒๒  ถังขนสงน้ํามันตองมีอุปกรณติดกับถังอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑) ชองสําหรับคนลง (manhole) ในกรณทีี่ถังขนสงน้ํามันมีความจุเกินกวา ๙,๕๐๐ ลิตร 

หรือถังขนสงน้ํามันที่แบงเปนหอง (compartments) ที่มีความจุตอหองเกิน ๙,๕๐๐ ลิตร 
(๒) ชองเติมน้าํมัน (fill opening) จะเปนชองเดียวกับชองสําหรับคนลง (manhole)  

ก็ได 
(๓) โกรงปองกันของรถขนสงน้ํามันกรณรีถพลิกคว่ํา (overturn protection)   
(๔) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent)      
(๕) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent) 
(๖) ระบบควบคุมการจายน้ํามันฉุกเฉิน (emergency discharge control) 
(๗) เครื่องตรวจวัดระดับน้ํามัน (overfill protection) ในกรณทีี่ถังขนสงน้ํามันเปน

ชนิดท่ีมีการจายน้ํามันใตถัง (bottom loading) 
(๘) อุปกรณตรวจสอบแรงดันลม (pressure switch) เพ่ือใหมีแรงดันลมเพียงพอ

ขณะถายเทน้ํามัน ในกรณีที่ถังขนสงน้ํามันเปนชนิดที่มีการจายน้ํามันใตถัง (bottom loading) และ 
ใชระบบลมควบคุมลิ้นปดเปด ระบบทอน้ํามัน หรือระบบทอไอน้ํามัน  

ถังขนสงน้ํามันของรถไฟขนสงน้ํามันใหไดรับยกเวนไมตองมีอุปกรณตาม (๓)  
 
 
 



 
 

๗

 
ในกรณถีังขนสงน้ํามันที่แบงเปนหอง (compartments) อุปกรณตาม (๑) (๒) (๔) 

(๕) (๖) และ (๗) ตองติดตั้งไวทุกหองแยกจากกัน และหากถังขนสงน้ํามันมีชองสําหรับคนลง  
(manhole) อุปกรณตาม (๔) และ (๕) ตองติดตั้งไวที่ฝาปดเปดชองสําหรับคนลง (manhole)  

 
ขอ ๒๓  ชองสําหรับคนลง (manhole) ตองเปนชองวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม ซึ่งมี 

ขนาดดานกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และดานยาวไมนอยกวา ๓๘๐ มิลลิเมตร และสามารถ 
รับแรงอันเกิดจากความดันของน้ํามันภายในถังไดไมนอยกวา ๖๒ กิโลปาสกาล (๙ ปอนดตอ
ตารางนิ้ว) 

 
ขอ ๒๔  โกรงปองกันของรถขนสงน้ํามันกรณีรถพลิกคว่ํา (overturn protection) 

ตองมีความสูงมากกวาความสูงของฝาปดเปดชองสําหรับคนลง (manhole) และฝาปดเปดชองเติมน้ํามัน 
(fill opening) และตองสามารถรับแรงในแนวดิ่งไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก และรับแรงในแนวราบไดไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก 

 
ขอ ๒๕  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ตองมลีักษณะ

ดงัตอไปนี้  
(๑) ขนาดพื้นที่หนาตัดการระบายไมนอยกวา ๒.๘๔ ตารางเซนติเมตร 
(๒) ตองออกแบบใหปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน ในกรณีท่ีรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟ

ขนสงน้ํามันพลิกคว่ํา 
(๓) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ทีต่ิดตั้งกับถังขนสง

น้ํามันชนิดท่ีมีการจายน้ํามันเหนือถัง (top loading) ตองออกแบบใหอุปกรณดังกลาวเริ่มเปดระบาย 
ที่ความดันไมเกิน ๖.๙ กิโลปาสกาล (๑ ปอนดตอตารางนิ้ว) และสุญญากาศไมเกิน ๒.๕ กิโลปาสกาล 
(๖ ออนซตอตารางนิ้ว) 

(๔) อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันและสุญญากาศ (vent) ที่ติดตั้งกับถังขนสง
น้ํามันชนิดท่ีมีการจายน้ํามันใตถัง (bottom loading) หรือถังขนสงน้ํามันที่ตองปดฝาถังขณะที่มี 
การรับหรือการจายน้ํามัน (dome cover closed) ตองออกแบบใหอุปกรณดังกลาวเริ่มเปดระบาย 
ที่ความดันไมเกิน ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) และสุญญากาศไมเกิน ๖.๙ กิโล 
ปาสกาล (๑ ปอนดตอตารางนิ้ว) 

(๕) ตองมีชื่อ ตรา หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตติดอยู 
 
ขอ ๒๖  อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent) 

ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) ตองเปนอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน (emergency vent) 

ชนิดที่ออกแบบใหเปดระบายท่ีความดันไมนอยกวา ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว)  
และปดเม่ือความดันลดต่ําลงจนเทากับหรือนอยกวา ๒๐.๗ กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) 

(๒) ตองมีอัตราการระบายอากาศไมนอยกวา ๑๗๐ ลูกบาศกเมตรของอากาศตอ
ชั่วโมงขณะที่ถังขนสงน้ํามันมีความดัน ๓๔.๕ กิโลปาสกาล (๕ ปอนดตอตารางนิ้ว) 
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(๓) ตองออกแบบใหปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน เนื่องจากการเกิดคลื่นขณะ 

ถังขนสงน้ํามันเคลื่อนที่ หรือในกรณทีี่รถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสงน้ํามันพลิกคว่ํา 
(๔) ตองมีชื่อ ตรา หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตติดอยู 

 
ขอ ๒๗  ถังขนสงน้ํามันตองติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน 

(emergency vent) เพ่ือใหมีปริมาณการระบายอากาศไมนอยกวาคาตามที่กําหนดไวในตารางท่ี ๔  
 
ตารางที่ ๔  ปริมาณการระบายอากาศของถังขนสงน้ํามัน มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร

ของอากาศตอชั่วโมงที่ความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล (๑๔.๗ ปอนดตอตารางนิ้ว) และอุณหภูมิ ๑๕.๖ 
องศาเซลเซียส 

 
 

พ้ืนที่ของผิวถังที่ไดรับ 
ความรอนจากเพลิงไหม  

(ตารางเมตร) 

ปริมาณการระบายอากาศ  
(ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง) 

พ้ืนที่ของผิวถังที่ไดรับ 
ความรอนจากเพลิงไหม 

(ตารางเมตร) 

ปริมาณการระบายอากาศ  
(ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง) 

๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๒ 
๑๔ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๕ 

๔๘๐ 
๗๒๐ 
๙๖๐ 

๑,๒๐๐ 
๑,๔๔๐ 
๑,๖๘๐ 
๑,๙๒๐ 
๒,๑๖๐ 
๒,๔๐๐ 
๒,๘๘๐ 
๓,๓๖๐ 
๓,๘๔๐ 
๔,๓๒๐ 
๔,๘๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๓๐ 
๓๕ 
๔๐ 
๔๕ 
๕๐ 
๕๕ 
๖๐ 
๖๕ 
๗๐ 
๗๕ 
๘๐ 
๘๕ 
๙๐ 
๙๕ 

๑๐๐ 

๖,๖๕๐ 
๗,๒๖๐ 
๗,๘๓๐ 
๘,๓๗๐ 
๘,๘๘๐ 
๙,๓๗๐ 
๙,๘๔๐ 

๑๐,๓๐๐ 
๑๐,๗๐๐ 
๑๑,๒๐๐ 
๑๑,๖๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๒,๔๐๐ 
๑๒,๘๐๐ 
๑๓,๒๐๐ 

 
ในกรณีที่ถังขนสงน้ํามันติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันกรณีฉุกเฉิน 

(emergency vent) และมีปริมาณการระบายนอยกวาคาตามท่ีกําหนดไวในตารางที่ ๔  
ตองติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันเมื่อความรอนสูง (fusible vent) เพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
การระบายใหเปนไปตามคาที่กําหนดไวในตารางดังกลาว  

อุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันเมื่อความรอนสูง (fusible vent) ตองมีขนาด
พ้ืนที่หนาตัดการระบายไมนอยกวา ๘.๐๖ ตารางเซนติเมตร และตองออกแบบใหเปดระบายความดัน
เมื่อมีอุณหภูมิไมเกิน ๑๒๐ องศาเซลเซียส ในกรณีท่ีถังขนสงน้ํามันทีม่ีความจุเกินกวา ๙,๕๐๐ ลิตร  
 
 



 
 

๙

 
หรือถังขนสงน้ํามันที่แบงเปนหอง (compartments) ที่มีความจุตอหองเกิน ๙,๕๐๐ ลิตร จะตอง
ติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายความดันเมื่อความรอนสูง (fusible vent) ไมนอยกวา ๒ ตัว 
 

ขอ ๒๘  ระบบควบคุมการจายน้ํามันฉุกเฉิน (emergency discharge control) 
ตองมีลักษณะและวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้ 

(๑) ลิ้นปดเปดตองติดตั้งอยูภายในถังขนสงน้ํามันหรือที่ทอทางออกของถัง โดยบาลิ้น
จะตองอยูภายในถังหรืออยูในหนาแปลนที่เชือ่มกับถัง 

(๒) ตองออกแบบใหปดการจายน้ํามันตลอดเวลา ยกเวนในระหวางการรับหรือจาย
น้ํามัน 

(๓) ตองมีอุปกรณควบคุมการปดเปดลิ้นอยางนอย ๒ จุด โดยเปนแบบทีป่ฏิบัติการ
ไดในระยะไกลอยางนอย ๑ จุด 

(๔) ตองมีอุปกรณควบคุมการปดลิ้นฉุกเฉินแบบใชวัสดุหลอมละลาย (fusible 
element) ซึ่งจะทํางานที่อุณหภูมไิมเกิน ๑๒๐ องศาเซลเซียส 

(๕) ลิ้นจะตองมีสวนที่ขาดงาย (shear section) อยูภายในระยะ ๑๐๐ มิลลิเมตร
จากถัง โดยสวนทีข่าดงาย (shear section) ตองมีความหนาไมเกิน ๔ ใน ๕ เทาของผนังทอ 

 
ขอ ๒๙  รถขนสงน้ํามันตองติดตั้งอุปกรณปองกัน (guard) ยึดติดกับตัวโครงรถ

ขนสงน้ํามัน เพ่ือปองกันระบบทอน้ํามันไมใหเกิดความเสียหายจนน้ํามันรั่วไหลออกจากถัง ในกรณี 
ทีร่ถขนสงน้ํามันประสบอุบัติเหตุ   

อุปกรณปองกันตามวรรคหนึ่งตองสามารถรับแรงไดโดยไมทําใหทอจายน้ํามัน
เสียหาย 

 
ขอ ๓๐  รถขนสงน้ํามันตองติดตั้งกันชนดานทายรถที่ทนตอแรงกระแทกอยาง

เพียงพอตลอดแนวความกวางของถังขนสงน้ํามัน โดยมีระยะหางระหวางผนังดานหลังของถังขนสง
น้ํามันและอุปกรณกับผิวดานในของกันชนอยางนอย ๑๐๐ มิลลิเมตร 

 
ขอ ๓๑  แบตเตอรี่ตองติดตั้งอยูในสวนของรถขนสงน้ํามัน ดานตรงขามกับดานที่

ติดตั้งทอจายน้ํามัน ขั้วแบตเตอรี่ตองหุมดวยวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา หรือครอบดวยฝาครอบกลอง
แบตเตอรี่ที่เปนฉนวนไฟฟา ถาแบตเตอรี่ไมไดติดตั้งอยูภายในหองเครื่องยนต ตองติดตั้งในตําแหนง 
ที่มีการระบายอากาศได 

 
ขอ ๓๒  รถขนสงน้ํามันตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูล ซึ่งสามารถบันทึกระยะทาง เวลา

และความเร็วของรถตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผูประกอบกิจการควบคุมตองเก็บขอมูลที่บันทึกไวใหสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังไดไมนอยกวา ๗ วัน 

 
ขอ ๓๓  เมื่อไดติดตรึงหรือสรางถังขนสงน้ํามันเขากับรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสง

น้ํามันแลว กอนที่จะบรรจุน้ํามันตองทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และ
อุปกรณดังตอไปนี้ 
 



 
 

๑๐

 
(๑) ทําการทดสอบโดยการใชแรงดันน้ํา แรงดันอากาศ หรือกาซเฉ่ือย ดวยความดัน

ไมนอยกวา ๒๐.๗  กิโลปาสกาล (๓ ปอนดตอตารางนิ้ว) ซึ่งความดันดังกลาวตองไมนอยกวาความดัน 
ที่ใชในการออกแบบถัง และรักษาความดันที่ใชในการทดสอบใหคงที่ไวเปนเวลาไมนอยกวา ๕ นาที  
โดยจะตองไมปรากฏขอบกพรองใด ๆ ในกรณถีังขนสงน้ํามันทีแ่บงเปนหอง (compartments) 
จะตองทําการทดสอบทุกหอง โดยใหหองที่อยูติดกันวางเปลา  

ระหวางการทดสอบจะตองทําการวัดความดันที่ดานบนของถังขนสงน้ํามัน 
ในขณะเดียวกันตองทําการตรวจสอบหารอยรัว่ที่จุดตอทุกจุด โดยอุปกรณสําหรับปดถังขนสงน้ํามัน
ทุกชิ้นตองติดตั้งอยูในตําแหนงเชนเดียวกับการใชงาน และในขณะทดสอบจะตองอุดอุปกรณระบาย
ความดันตาง ๆ ไวกอน และใหปลดการอุดดังกลาวออกหลังจากการทดสอบเสร็จแลว 

การทดสอบตามวรรคหนึ่งตองกระทําทุกครั้งที่มีการดัดแปลงหรือซอมบํารุง 
ถังขนสงน้ํามัน หากถังขนสงน้ํามันมีรอยรั่วหรือชํารุด หามใชงานถังขนสงน้ํามันดังกลาวจนกวา 
ไดทําการซอมแซม แกไข และทดสอบซ้ํากอน 
   (๒) ในกรณีที่ผูผลิตถังขนสงน้ํามัน เจาของหรือผูครอบครองถังขนสงน้ํามัน 
จะทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามันและอุปกรณ โดยมวีิธีการทดสอบ
และตรวจสอบ มาตรฐานในการทดสอบและตรวจสอบ หรือเครื่องมือที่ใชในการทดสอบและ
ตรวจสอบแตกตางไปจากที่กาํหนดไวในกฎกระทรวงนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบด ี
กรมธุรกิจพลังงานกอน 
  (๓) ใหทําการทดสอบถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณทุก ๖ ป  
ทั้งนี้  การทดสอบและตรวจสอบดังกลาว ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวย 
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 
  (๔) ถงัขนสงน้ํามันที่ผานการใชงานมาแลว หามทําการทดสอบโดยการใชแรงดัน
อากาศ 

 
ขอ ๓๔  การทดสอบและตรวจสอบถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน และอุปกรณ   

ตองดําเนินการโดยผูทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของ 
ผูทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน และ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ํามัน โดยผูประกอบกิจการควบคุม 
ตองเก็บรักษาบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบไวใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได
เปนระยะเวลาหนึ่งป 
   ในกรณทีี่ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหทําการทดสอบและ
ตรวจสอบโดยผูประกอบกิจการควบคุมซึ่งอยูในการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ 

 
ขอ ๓๕  การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามัน ระบบทอ และอุปกรณ ใหเปนไปตามวิธีการ 

ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันและถังขนสงน้ํามัน 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑

 
หมวด ๒ 

การรับหรือจายน้ํามัน และการขนสงน้ํามัน 
   

 
ขอ ๓๖  การบรรจุน้ํามันเพื่อขนสงใหบรรจุไดไมเกินรอยละ ๙๗ ของความจุ 

แตละหอง (compartments) ของถังขนสงน้ํามัน หรือความจุของถังขนสงน้ํามันที่ไมแบงเปนหอง 
แลวแตกรณ ีเพื่อใหมีท่ีวางสําหรับการขยายตัวของน้ํามัน ซึ่งตองมีปริมาตรไมนอยกวา ๒๒๗ ลิตร 
 

ขอ ๓๗  เมื่อจะทําการรับหรือจายน้ํามัน ตองปองกันไมใหรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟ
ขนสงน้ํามันเคลื่อนที่ เชน ดึงหามลอมือ หรือใชลิ่มขัดลอรถ 

 
ขอ ๓๘  ขณะที่มีการรับหรือจายน้ํามัน หามกระทําการใด ๆ ท่ีอาจทําใหเกิด 

เปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนั้น 
 
ขอ ๓๙  เม่ือทําการรับหรือจายน้ํามันแลวเสร็จ ตองปดฝาถังขนสงน้ํามันใหแนน 
 
ขอ ๔๐  เครื่องสูบน้ํามันที่ใชในการรับหรือจายน้ํามัน ตองเปนเครื่องสูบน้ํามันที่ใช

กับน้ํามันโดยเฉพาะ และมีระบบปองกันมิใหความดันเกินกวาความดันที่ใชในการออกแบบ ในกรณีที่ใช
เครื่องสูบน้ํามันที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาตองเปนชนิดปองกันการระเบิด (explosion proof)  

 
ขอ ๔๑  ถังขนสงน้ํามันที่ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ํามัน กอนจะทําการจายน้ํามัน 

ตองตรวจสอบวาระบบทอไอน้ํามันเชื่อมตอกันอยางสมบูรณเพ่ือปองกันถังขนสงน้ํามันยุบตัว 
 
ขอ ๔๒  ถังขนสงน้ํามันชนิดที่มีการจายน้ํามันใตถัง (bottom loading) ที่ติดตั้ง

ระบบควบคุมไอน้ํามัน หากมีการรับหรือจายน้ํามันโดยไมใชระบบควบคุมไอน้ํามัน ตองเปดระบบ
ทอไอน้ํามันออกสูบรรยากาศเพ่ือปองกันถังขนสงน้ํามันเสียหาย 

 
ขอ ๔๓  การรับน้ํามันลงในถังขนสงน้ํามันตองกระทําภายในคลังน้ํามัน หรือสถานที่

เก็บรักษาน้ํามันที่มีแทนจายน้ํามันซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) กอนตอหัวจายน้ํามันจากถังเก็บน้ํามันเขากับชองเติมน้ํามันของรถขนสงน้ํามัน
หรือรถไฟขนสงน้ํามัน ตองตอสายดินของระบบทอน้ํามันของถังเก็บน้ํามันเขากับถังขนสงน้ํามัน  
และใหตอไวตลอดเวลาจนกวาจะถอดหัวจายน้ํามันออก  

(๒) เมื่อตอหัวจายน้ํามันกับชองเติมน้ํามันแลว กอนรับน้ํามันตองตรวจวาไดตอ 
แนนสนิทและไมรัว่ซึม 

(๓) กอนรับน้ํามันตองตรวจลิ้นควบคุมการปดเปดระบบจายน้ํามันใหปดทันที 
เมื่อการรับน้ํามันแลวเสร็จ 
 
 



 
 

๑๒

 
ขอ ๔๔  การจายน้ํามันจากถังขนสงน้ํามันลงถังเก็บน้ํามันตองกระทําภายในสถานที่

ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ หรือประเภทท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ และตองปฏิบัตดิังตอไปนี ้

(๑) กอนตอหัวจายน้ํามันจากถังขนสงน้ํามันเขากับทอรับน้ํามันของถังเก็บน้ํามัน 
ตองตอสายดินของรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสงน้ํามันกับถังเก็บน้ํามัน และใหตอไวตลอดเวลา
จนกวาจะถอดหัวจายน้ํามันออก 

(๒) เมื่อตอหัวจายน้ํามันกับชองเติมน้ํามันแลว กอนจายน้ํามันตองตรวจวาไดตอ
แนนสนิทและไมรั่วซึม 

(๓) กอนจายน้ํามันตองตรวจลิน้ควบคุมการปดเปดระบบจายน้ํามันใหปดทันที 
เมื่อการจายน้ํามันแลวเสร็จ 

การจายน้ํามันจากถังขนสงน้ํามันตองจายลงถังเก็บน้ํามันเทานั้น หามจายน้ํามัน 
จากถังขนสงน้ํามันลงในขวดน้ํามัน กระปองน้ํามัน ถังน้ํามัน ถังขนสงน้ํามันหรือภาชนะอื่นใด ยกเวน 
การจายน้ํามันลงถังน้ํามันในสถานีบริการน้ํามันประเภท ง การเติมน้ํามันใหกับอากาศยานภายใน
สนามบิน หรือเรือที่อยูในความรบัผิดชอบของกรมเจาทาตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศ
กําหนด 

ในกรณทีี่รถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสงน้ํามันประสบอุบัติเหต ุหรือไมสามารถ
เคลื่อนที่ได และมีความจําเปนตองถายน้ํามัน ใหจายน้ํามันจากถังขนสงน้ํามันไปยังถังขนสงน้ํามัน 
ของรถขนสงน้ํามัน รถไฟขนสงน้ํามัน หรือรถฉุกเฉินคันอ่ืนได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ทีอ่ธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๔๕  ผูประกอบกิจการควบคุมตองควบคุมดูแลการรับหรือการจายน้ํามัน  

และการขนสงน้ํามันใหเปนไปตามทีกํ่าหนดไวในหมวดนี้  
 

  ขอ ๔๖  สถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ ตองจัดใหมี
ผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุม 
น้ํามันเชื้อเพลิง ดูแลการรับหรือจายน้ํามันตลอดเวลาขณะทําการรับหรือจายน้ํามัน 

 
ขอ ๔๗  ผูประกอบกิจการควบคุม หรือผูครอบครองรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสง

น้ํามันตองตรวจสอบการติดตั้งถังขนสงน้ํามันบนรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสงน้ํามัน ระบบทอ และ
อุปกรณใหถูกตองครบถวน และตองตรวจสอบถังขนสงน้ํามัน ระบบทอ และอุปกรณใหมมีาตรฐาน
ความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
  ในกรณีท่ีถังขนสงน้ํามันตามวรรคหนึ่งไมไดมาตรฐานความปลอดภัยตามขอกําหนด 
ในกฎกระทรวงนี ้หามมิใหผูประกอบกิจการควบคุม หรือผูครอบครองรถขนสงน้ํามันหรือรถไฟขนสง
น้ํามันรับน้ํามันลงในถังขนสงน้ํามัน 

 
ขอ ๔๘  ผูประกอบกิจการควบคมุตองรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหถังขนสงน้ํามัน 

ระบบทอ และอุปกรณชํารุดเสียหายจนน้ํามันรั่วไหลหรือเกิดเหตุเพลิงไหมตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากการเกิดอุบัติเหตุ  
 



 
 

๑๓

 
ในกรณรีถขนสงน้ํามันเกิดอุบัติเหตุ ใหแนบขอมูลเก่ียวกับระยะทาง เวลา และ

ความเร็วของรถขนสงน้ํามันที่ไดบันทึกไวตามขอ ๓๒ มาดวย 
แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศ

กําหนด 
 

หมวด ๓ 
การปองกันระงับอัคคีภัยและเครื่องหมาย 

   
 

  ขอ ๔๙  รถขนสงน้ํามันและรถไฟขนสงน้ํามันตองมีจุดสําหรับตอสายดินอยางนอย
หนึ่งจุดเพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาสถิต และตองแสดงสญัลักษณไวอยางชัดเจน 
 
  ขอ ๕๐  รถขนสงน้ํามันและรถไฟขนสงน้ํามันตองมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖.๘๐ กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 
2A 20B ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภหรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทาตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จํานวนไมนอยกวา ๒ เครื่อง หรือในกรณีที่เครื่องดับเพลิงมีความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 
4A 40B ตองมีจํานวนไมนอยกวา ๑ เครื่อง โดยติดตั้งไวในบริเวณถังขนสงน้ํามัน และสามารถนํามา 
ใชงานไดสะดวกตลอดเวลา 
 

ขอ ๕๑  การติดปายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถขนสงน้ํามันและรถไฟขนสง
น้ํามัน ใหนําประกาศกรมการขนสงทางบกวาดวยปายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถบรรทุก
วัตถุอันตรายซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ขอ ๕๒  ถังขนสงน้ํามันทุกใบตองมีรายละเอียดของถังขนสงน้ํามันอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

(๑) หมายเลขอนุญาต 
(๒) ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิต 
(๓) หมายเลขถังขนสงน้ํามัน (serial number) ของผูผลิต 
(๔) วันเดือนปที่ผลิต 
(๕) ความดันทดสอบ 
(๖) ปริมาตรของถังขนสงน้ํามัน ในกรณถีังขนสงน้ํามันที่แบงเปนหอง 

(compartments) ตองระบุปริมาตรทุกหอง 
(๗) วันเดือนปที่ทําการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรกและการทดสอบและ

ตรวจสอบครั้งลาสุด  
(๘) เครื่องหมายแสดงการทดสอบและตรวจสอบของผูทดสอบและตรวจสอบ 
(๙) วัสดุที่ใชทําถังขนสงน้ํามันและมาตรฐานอางอิงของวัสดุ (ถามี) 

  (๑๐) ชื่อเจาของหรือผูประกอบกิจการควบคุม 
 



 
 

๑๔

 
  (๑๑) น้ําหนักถังขนสงน้ํามัน 
  (๑๒) น้ําหนักถังขนสงน้ํามันรวมน้ําหนักบรรทุกสูงสุด 

รายละเอียดตามวรรคหนึ่งตองสลักไวบนแผนปายโลหะ และติดไวบนถังขนสงน้ํามัน
อยางถาวรในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงาย หรือสลักลงบนผนังถังขนสงน้ํามัน แตตองไมทําให 
ความแข็งแรงของผนังถังขนสงน้ํามันลดลง 

 
บทเฉพาะกาล 

   

 
ขอ ๕๓  ภายในสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบั ถังขนสงน้ํามัน ระบบทอ

น้ํามัน และอุปกรณที่มีอยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคบัตอง 
(๑) ปฏิบตัิใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ เวนแตขอ ๕ ขอ ๘ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ 

ขอ ๑๔ ขอ ๑๖ ขอ ๑๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และในกรณทีีเ่ปนถังขนสงน้ํามัน ระบบทอน้ํามัน  
และอุปกรณของรถไฟขนสงน้ํามัน ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๒๒ (๕) และ (๖) ขอ ๒๖ 
ขอ ๒๗ และขอ ๒๘ ดวย 

(๒) มคีวามหนาของผนังถังขนสงน้ํามัน แผนก้ันชอง (bulkhead) และแผนตอง 
(baffle) ไมนอยกวาคาตามที่กําหนดไวในตารางที่ ๕ และตารางท่ี ๖ เวนแตถังขนสงน้ํามัน ระบบทอ
น้ํามัน และอุปกรณของรถไฟขนสงน้ํามัน ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ 

 
ตารางที่ ๕  ความหนาของผนังถังขนสงน้ํามันที่มีอยูในวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ 

ใชบังคับ 
 

  
ปริมาตรของถังขนสงน้ํามันตอความยาวถัง 

 ระยะหางระหวาง 

รัศมีสูงสุดของตัวถัง แผนกั้นชอง แผนตองหรือ ไมมากกวา ๑๔๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๒๑๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๑๐๐ ถงึ ๒๗๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๗๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) (มิลลิเมตร) แหวนเสริมความแข็งแรง 

 (มิลลิเมตร) 
MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL 

  SS SS SS SS 

นอยกวา ๑๘๐๐ ไมมากกวา ๙๐๐ ๑๔ ๑๖ ๒.๒๑ ๑๔ ๑๖ ๒.๒๑ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ 

 มากกวา ๙๐๐ ถงึ ๑๔๐๐ ๑๔ ๑๖ ๒.๒๑ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ 

 มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ 

๑๘๐๐ หรือมากกวา ไมมากกวา ๙๐๐ ๑๔ ๑๖ ๒.๒๑ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ 

แตนอยกวา ๒๓๐๐ มากกวา ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ 

 มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ 

๒๓๐๐  หรอืมากกวา ไมมากกวา ๙๐๐ ๑๔ ๑๕ ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ 

  แตนอยกวา ๓๒๐๐ มากกวา ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ 

 มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ ๙ ๑๐ ๔.๙๓ 

 
 
 

             



 
 

๑๕

  
ปริมาตรของถังขนสงน้ํามันตอความยาวถัง 

 ระยะหางระหวาง 

รัศมีสูงสุดของตัวถัง แผนกั้นชอง แผนตองหรือ ไมมากกวา ๑๔๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๒๑๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๑๐๐ ถงึ ๒๗๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๗๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) (มิลลิเมตร) แหวนเสริมความแข็งแรง 

 (มิลลิเมตร) 
MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL MS 

HSLA 
AL 

  SS SS SS SS 

มากกวาหรอืเทากับ ไมมากกวา ๙๐๐ ๑๓ ๑๔ ๒.๗๗ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ 

๓๒๐๐ มากกวา ๙๐๐ ถึง ๑๔๐๐ ๑๒ ๑๓ ๓.๓๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ ๙ ๑๐ ๔.๙๓ 

 มากกวา ๑๔๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ๑๑ ๑๒ ๓.๘๔ ๑๐ ๑๑ ๔.๓๙ ๙ ๑๐ ๔.๙๓ ๘ ๙ ๕.๕๙ 

 

โดย MS    หมายถึง  เหล็กกลาละมุน (mild steel) (หนวยเปน U.S. 
standard gage) 

HSLA หมายถึง  เหล็กกลาผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low    
alloy steel) (หนวยเปน U.S. standard gage) 

SS หมายถึง  เหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic stainless steel)  
(หนวยเปน U.S. standard gage) 

AL หมายถึง  อะลูมิเนียมผสม (หนวยเปน มิลลิเมตร) 
 
ตารางที่ ๖  ความหนาของแผนก้ันชอง (bulkhead) และแผนตอง (baffle) ของ 

ถังขนสงน้ํามันที่มีอยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 

ปริมาตรของถังขนสงน้ํามันตอความยาวถัง 

 ไมมากกวา ๑๔๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๑๔๐๐ ถึง 
๒๑๐๐ 

(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๑๐๐ ถึง 
๒๗๐๐ 

(ลิตรตอเมตร) 

มากกวา ๒๗๐๐ 
(ลิตรตอเมตร) 

 MS 
HSLA 
SS 

AL MS 
HSLA 
SS 

AL MS 
HSLA 
SS 

AL MS 
HSLA 
SS 

AL 

ความหนา ๑๔    ๑๕    ๒.๔๔ ๑๓ ๑๔    ๒.๗๗ ๑๒     ๑๓     ๓.๓๐ ๑๑     ๑๒ ๓.๘๔ 

 
โดย MS    หมายถึง  เหล็กกลาละมุน (mild steel) (หนวยเปน U.S. 

standard gage) 
HSLA หมายถึง  เหล็กกลาผสมต่ําความแข็งแรงสูง (high strength low    

alloy steel) (หนวยเปน U.S. standard gage) 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๖

 
SS หมายถึง  เหล็กกลาที่ไรสนิม (austenitic stainless steel)  

(หนวยเปน U.S. standard gage) 
AL หมายถึง  อะลูมิเนียมผสม (หนวยเปน มิลลิเมตร) 

 
 

             ใหไว ณ วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

              พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน 
     (อนันตพร  กาญจนรัตน) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙, 
หนา ๗๓ 


