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ราง
กฎกระทรวง
วาดวย การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงและถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. …
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 7 (3) (5) และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตามแนวตั้ง” หมายความวา ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความจุ
เกิน 2,500 ลิตรขึ้นไป ติดตั้งตามแนวตั้งบนพื้นดินใชสําหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
“ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตามแนวนอน” หมายความวา ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความ
จุเกิน 2,500 ลิตรขึ้นไป ติดตั้งตามแนวนอนบนพื้นดิน หรือใตพื้นดินใชสําหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือคลังน้ํามันเชื้อเพลิง
“ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยยานพาหนะทางบก คือ รถขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง รถไฟขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
“ถังน้ํามันเชื้อเพลิง” หมายความวา ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตามแนวตั้ง ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนาดใหญตามแนวนอน และถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
“ถัง” หมายความวา ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญตามแนวตั้ง หรือถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ
ตามแนวนอน หรือถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
“การซอมบํารุง” หมายความวา การบํารุงรักษา และหรือซอมแซมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
หมวด 1
บททั่วไป
……………………………………………………
ขอ 2 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชงานแลวตองทําการตรวจสอบตามวาระ และการตรวจสอบและทดสอบ
ครบวาระเพื่อการซอมบํารุง และตองซอมบํารุงตามสภาพขอเท็จจริงจากผลการตรวจสอบและทดสอบโดยใหปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 การตรวจสอบและทดสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุงเมื่อครบวาระตองจัดทําแผนงาน
และแจงใหกรมธุรกิจพลังงานทราบกอนดําเนินการ
ขอ 4 การตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุงตามวาระ และการตรวจสอบและทดสอบถัง
น้ํามันเชื้อเพลิงครบวาระตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และเก็บไวใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถตรวจสอบได
ภายใน 3 ป
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ขอ 5 การทดสอบและตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณสวนควบ ตองกระทําโดยผูทดสอบและ
ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทดสอบและตรวจสอบ และไดรับใบรับรอง
จากกรมธุรกิจพลังงานใหเปน ผูทดสอบและตรวจสอบ ....(ตามรางที่กรมฯ กําลังจัดทํา)
ในกรณีที่ยังไมมีผูทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหการทดสอบและตรวจสอบกระทําโดยผู
ประกอบกิจการคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือตัวแทนของผู
ประกอบกิจการนั้น โดยอยูในการควบคุมของกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ 6 การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองกระทําโดยผูซอมบํารุง และตองมีผูควบคุมการซอมบํารุง
ทําหนาที่ จัดทําแผนการบํารุงรักษา ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักวิชาการ จัดทํารายงานการ
ซอมบํารุง ทั้งนี้ ผูซอมบํารุงและผูควบคุมการซอมบํารุงตองมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูทดสอบและตรวจสอบ............ (ใหเพิ่มเติมในรางกฎกระทรวงและรางประกาศของกรมฯ ที่เกี่ยวกับการคุณสมบัติ
ของผูทดสอบและตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติดังแนบทาย)
ในกรณีที่ยังไมมีผูซอมบํารุง และผูควบคุมการซอมบํารุงตามวรรคหนึ่ง ใหการซอมบํารุงกระทําโดยผู
ประกอบกิจการคลังน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือตัวแทนของผู
ประกอบกิจการนั้น โดยอยูในการควบคุมของกรมธุรกิจพลังงาน
ขอ 7 ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานการซอมบํารุงตองไดรับการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย
โดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และแจงใหกรมธุรกิจพลังงานทราบกอนการใชงาน
หมวด 2
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญเหนือพื้นดินตามแนวตั้ง
……………………………………………………
สวนที่ 1
การวางแผนงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการ
……………………………………………………
ขอ 8 การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงตองมีแผนงาน ที่ประกอบดว ย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การชี้บงและวิเคราะหอันตราย และมาตรการปองกันอันตรายในการทํางาน มีระบบการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบการอนุญาตทํางาน และการเตรียมการกอนดําเนินการตามแบบการควบคุมและปองกัน
อันตรายที่กรมธุร กิจพลั งงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต องปฏิบัติตามขอกําหนดที่ออกตาม
กฎหมายแรงงาน
ขอ 9 การตรวจสอบ ทดสอบ และซอมบํารุงภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อครบวาระตองถายน้ํามัน
ออกจากถัง(ถามี) ตัดแยกถังออกจากระบบ ระบายไอน้ํามัน และทําความสะอาดถัง กอนเขาไปปฏิบัติงาน
ขอ 10 การสูบถายน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีระบบทําความรอน เชน ทอไอน้ํา (Steam
Heating Coil) หรือขดลวดทําความรอน (Electrical Heating Coil) ติดตั้งอยูดวย ใหปดระบบทําความรอน และรอให
อุณหภูมิภายในถังเย็นลง เหมาะแกการสูบถายและจัดเก็บ จึงจะสูบถายน้ํามันออกจากถัง
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ขอ 11 การสูบถายน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองใชเครื่องสูบสําหรับน้ํามันโดยเฉพาะ และให
สูบถายน้ํามันจนกระทั่งถึงระดับต่ําสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอโครงสรางของหลังคาดวย
กรณีหลังคาลอยใหจัดขาหยั่งของหลังคา เพื่อค้ําหลังคาใหอยูในระดับที่ถูกตองกอนทําการสูบถาย
กรณีหลังคาลอยภายในใหคอยๆ สูบถายน้ํามันโดยสังเกตวาหลังคาคอยๆ ลดระดับต่ําลงอยางสม่ําเสมอ
เพื่อปองกันหลังคาติดหรือเสียดสีกับแกนหลังคา (Guide Pole)
ขอ 12 หากน้ํามันที่กนถังเหลือนอยจนไมสามารถสูบถายออกดวยเครื่องสูบได อาจใชวิธีการสูบน้ําเขา
ไปในถังเพื่อหนุนใหระดับของน้ํามันสูงขึ้น แลวจึงสูบน้ํามันที่อยูสวนบนออก สําหรับน้ําสวนลางใหระบายออกทาง
ทอที่กนถัง หรือใชทอออน (hose) ดูดออกทางชองผานเขาออก (Manhole)
ขอ 13 ถังที่มีกํามะถันตกคางตองปองกันการลุกติดไฟไดเอง เมื่อสูบน้ํามันออกหมดแลวใหฉีดน้ําจนทั่ว
บริเวณโดยเฉพาะที่ซอกมุมและรอยตอตางๆ
ขอ 14 กอนการลางทําความสะอาดถังใหตัดแยกระบบตางๆออกจากถัง ไดแก ตัดระบบไฟฟาเขาถัง ตัด
แยกระบบเครื่องกวน (Agitator or Mixer) ตัดแยกระบบเครื่องมือวัด (Instrument) เชน เครื่องวัดระดับถัง (Tank
Gauging Instrument) เครื่องสงสัญญาณเมื่อระดับน้ํามันขึ้นสูง (Tank High Level Alarm) เปนตน ตองตัดแยกทอทาง
และปดทอดวยหนาแปลนบอด (Blind Spading) ถอดลิ้นนิรภัย (Pressure Relief Valve) ฯลฯ
ขณะตัดแยกระบบตองปดทอทั้งหมดที่จะระบายน้ําออกจากเขื่อนกั้น
ขอ 15 ก อ นการทํ า ความสะอาดถั ง ต อ งดู ด ระบายไอน้ํ า มั น ออกจากถั ง ให ป ลอดภั ย ต อ ผู ที่ จ ะเข า ไป
ปฏิบัติงานภายในถัง
ขอ 16 การเปดชองทางเขาออก (Manhole) ของถังเพื่อระบายไอ และการลางทําความสะอาดถังมีความ
เสี่ยงอันตรายสูงตองลดจํานวนผูปฏิบัติงานลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปนเทานั้น
ขอ 17 การระบายไอน้ํามันและอากาศภายในถังดวยเครื่องดูดอากาศ (Eductor) หรือ เครื่องเปาอากาศ
(Blower) ตองเปนชนิดที่ขับดวยลม และใชวัสดุที่ไมเปนเชื้อเพลิง ติดตั้งที่ตําแหนงชองทางเขาออก (Manhole) ที่ผนังถัง
ดานลาง หรือที่หลังคาถัง ในการระบายไอน้ํามันควรจะขยายการเปดชองทางเขาออก (Manhole) เพิ่ม เพื่อใหอากาศ
ถายเทสะดวกขึ้น
ขอ 18 ตองระบายไอน้ํามันออกไปในทิศทางที่ไมเปนอันตรายตอผูคน ถาเปนการระบายไอผานชอง
ทางเขาออก (Manhole) ที่ผนังถัง ควรตอปลองระบายจากเครื่องดูด หรือจากชองระบายขึ้นสูดานบน
ขอ 19 ในระหว างทํ าการระบายไอน้ํ ามั น ให ตรวจวั ด คา ความเข ม ขน ของไอน้ํ า มัน เปน ระยะๆ ด ว ย
เครื่องวัดกาซ (Gas Detector) จนกระทั่งแนใจวาถังปราศจากไอน้ํามัน ซึ่งหมายถึงคาความเขมขนของไอน้ํามันเปนรอย
ละ 0 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower
Explosive Limit - LEL= 0%)
ขอ 20 ในกรณีที่ตองเขาไปทํางานในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขณะที่ยังระบายไอน้ํามันไมหมดใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางานในที่อับอากาศ และตอง
ปฏิบัติดังนี้
(1) หามคนเขาทํางานในถังโดยเด็ดขาด เมื่อคาความเขมขนของไอน้ํามันมากกวารอยละ 20 ของคา
ความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
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(2) เมื่อความเขมขนของไอน้ํามันมีคาตั้งแตรอยละ 11 ถึงรอยละ20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได อนุญาตใหคนเขาทํางานในถังไดเฉพาะกรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น และตอง
ให ผู ที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ของสถานประกอบการนั้ น เป น ผู อ นุ ญ าตเท า นั้ น ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตเข า ปฏิ บั ติ ง านต อ งสวม
เครื่องแบบที่ทนไฟ (Fire Retardant Clothing - FRC) และไมสะสมประจุไฟฟา (Anti-static Clothing) สวมชุด
เครื่องชวยหายใจ (Breathing Apparatus - BA) มีเครื่องหายใจสํารองแบบพกพา และเครื่องตรวจวัดคาความเขมขนไอ
น้ํามันประจําตัว เพื่อใหทราบวาคาความเขมขนของไอน้ํามันไมมากกวารอยละ 20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
(3) อนุญาตใหผูปฏิบัติงานเขาทํางานในถังได เมื่อคาความเขมขนของไอน้ํามันอยูระหวางรอยละศูนย
ถึงรอยละ10 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได โดยผูปฏิบัติงานทุกคนตอง
สวมเครื่องแบบชนิดทนไฟและไมสะสมประจุไฟฟา และสวมชุดเครื่องชวยหายใจ
ขอ 21 การลางทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอาจใชน้ําฉีดทําความสะอาด การลางทําความสะอาด
ถังเก็บน้ํามันดิบหรือน้ํามันเตาอาจตองใชหลายวิธีผสมกัน เชน การฉีดดวยน้ํารอนหรือไอน้ํา การแชถังดวยน้ํารอน
และใชใบพัดกวน (Mixer หรือ Agitator) การใชสารตัวทําละลาย เชน น้ํามันกาด หรือน้ํามันดีเซล การใชสารเคมี
จําพวก Dispersant ตางๆ
ในกรณีที่ลางทําความสะอาดถังดวยสารตัวทําละลายหรือสารเคมี อาจจะสูบสารตัวทําละลายหรือสารเคมี
เขาไปในถัง และเดินเครื่องสูบใหสารตัวทําละลายหรือสารเคมีไหลเวียนทั่วถังและชะลางสิ่งสกปรกที่ติดถังออก
ในกรณีที่ลางทําความสะอาดถังดวยการฉีดน้ําหรือไอน้ํา ตองจํากัดการไหลของน้ําที่ฉีดเพื่อปองกันการ
สะสมประจุไฟฟาสถิตย โดยหากใชทอเสนเดียวฉีดอัตราเร็วของน้ําที่ฉีดไมควรเกิน 265 แกลลอนตอนาที หากใชทอ
และหัวฉีดหลายเสนอัตราเร็วรวมกันไมควรเกิน 795 แกลลอนตอนาที
ขอ 22 ของเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดถัง เชน สารเคมี น้ํามันปนเปอน น้ําปนเปอน กากตะกอน
เปนตน ตองจัดเก็บและบําบัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การสงไปกําจัด ณ สถานกําจัดและบําบัดกากของเสีย
อันตราย หรือการบําบัดในบอบําบัดน้ําเสีย หรือระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามัน เปนตน
ขอ 23 การควบคุมและปองกันการเกิดประกายไฟใหปฏิบัติดังนี้
(1) เตรียมพื้นที่สําหรับการทํางานใหเห็นชัดเจนโดยกั้นบริเวณที่จะใชปฏิบัติงาน จัดสถานที่สําหรับ
เวลาพัก และติดปายตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนงานการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
(2) กําหนดผูรับผิดชอบและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง
(3) ซักซอมวิธีปฏิบัติงานที่หนางาน (Tool Box Meeting) ใหแกคนงานทุกคนที่เขาทํางานในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
(4) อุปกรณ เครื่องมือ (Hand tools) ทุกชนิดที่ใชในพื้นที่ปฏิบัติงานตองเปนชนิดที่ปองกันการเกิด
ประกายไฟ (Explosion Proof) หรือชนิดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ (Non-sparking Tools)
(5) อุปกรณเครื่องกล เชน เครื่องเปาลม (Blower) เครื่องดูดอากาศ (Eductor) ที่ใชในการระบายอากาศ
เครื่องสูบน้ํามัน น้ํา หรือของเสียที่ตกคางภายในถัง ตองเปนชนิดที่ไมใชไฟฟา (Non-electrical Equipment)
(6) รถดูด (Vacuum Truck) ที่ใชสูบและขนถายของเสียออกจากถังตองเปนชนิดที่ถูกออกแบบเฉพาะ
สําหรับใชกับน้ํามัน
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(7) อุปกรณไฟฟาชนิดที่ไมปองกันการเกิดประกายไฟ (Non-explosion proof) ตองวางอยูนอกเขื่อน
(Bund Wall) และตองหางจากถังไมนอยกวา 15 เมตร และอนุญาตใหใชไดเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองวาไมมีไอน้ํามัน (Gas Free Certified) เทานั้น
(8) ตองจัดเตรียมระบบทอดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง ใหพรอมและเพียงพอตอการใชงาน ตลอดเวลา
จนกวาจะไดรับการรับรองวาไมมีไอน้ํามันคางอยูในถัง
(9) ตองควบคุมแหลงประกายไฟทั้งหมดรอบๆ ถังและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และหามปฏิบัติงานทุก
ประเภทที่กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ ภายในระยะ 15 เมตร โดยรอบของถังที่ถูกเปด
(10) ตองติดตั้งอุปกรณบอกทิศทางลมใกลบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อบอกทิศที่ไอน้ํามันจะแพรกระจาย
สวนที่ 2
การตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุง
……………………………………………………
ขอ 24 การตรวจสอบถังตามวาระใหกระทําทุกป การตรวจสอบถังครบวาระใหกระทําทุก 15 ป
ขอ 25 การตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุงตามวาระ ตองดําเนินการดังนี้
(1) การตรวจพินิจถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองปฏิบัติตามรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) การรั่วซึมหรือการสึกกรอนของผนัง หลังคาถัง และสภาพรอยเชื่อมภายนอก
(ข) อุปกรณเครื่องมือวัดระดับน้ํามัน อุณหภูมิ รวมทั้งอุปกรณสัญญาณเตือนภัย
(ค) ระบบระบายน้ําจากกนถัง สูรองระบายน้ํารอบฐานถัง ไปยังระบบแยกน้ํามันปนเปอน
(ง) ระบบระบายน้ําฝนบนหลังคาถังชนิดแบบลอยตัว
(จ) บันไดถาวร บันไดบนหลังคาแบบลอยตัว จุดหมุนลอเลื่อนของบันไดบนหลังคาแบบลอยตัว
และระบบสายดินระหวางหลังคาแบบลอยตัวกับผนังถัง
(ฉ) การทรุดตัวของฐานถัง และ สภาพฐานถัง ความเอียงของถัง
(ช) ชองวัดระดับผลิตภัณฑ
(ซ) แผนหุมฉนวนถัง (ถามี)
(ฌ) ทุนลอย และวัสดุกันรั่ว
(ญ) สภาพของสีที่ทาภายนอก
(ฎ) สภาพ และความแข็งแรงของราวกันตกบนหลังคาถัง
(ฏ) คราบน้ํามันที่ผนังชั้นลางสวนที่ติดกับพื้นถังที่วางบนฐานถังอาจมีสาเหตุจากการรั่วซึม
(ฐ) ตรวจสอบการรั่วซึม ของทอรับ จาย และ อุปกรณ ในสวนที่ติดกับถัง
(2) การสอบเทียบอุปกรณนิรภัยระบายไอแบบแรงดันและสุญญากาศ อุปกรณเครื่องมือวัดระดับน้ํามัน
อุณหภูมิ และอุปกรณสัญญาณเตือนภัย
(3) การทดสอบระบบสายดินรอบฐานถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ 26 การตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการบํารุงรักษาครบวาระ ตองตรวจสอบและบันทึกผล
การตรวจสอบ ดังนี้
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(1) ตรวจสอบภายนอกถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
(2) ตรวจสอบภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอ 27 การตรวจสอบภายนอกถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดําเนินการตามขอ 25 และตองตรวจวัดความหนา
ของแผนเหล็กผนังถังทุกชั้นๆละอยางนอย 1 จุด ตามแนวขั้นบันได รอยเชื่อม และตรวจวัดความหนาของหลังคาถัง
ขอ 28 การตรวจสอบภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงครบวาระ ตองดําเนินการอยางนอยดังนี้
(1) ตรวจสอบและทดสอบพื้ น ถัง แนวเชื่ อ มบริ เ วณเชื่ อ มต อ ระหวา งผนั ง ถั งกั บพื้น ถั ง และบริ เ วณ
ใกลเคียง แผนเหล็กที่มีสนิมขุมกระจายอยูทั่วไป ความเรียบของพื้นถัง การโกงและทรุดของพื้นถัง การสึกกรอนใต
พื้นถัง บอน้ําทิ้งและทอระบายน้ําทิ้งในถัง และตรวจหารอยรั่วตามแนวเชื่อม โดยวิธี Vacuum Test หรือ Magnetic
Particle Test หรือ Dye Penetration Test หรือวิธีการอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ
(2) ตรวจพินิจผนังถังภายใน บริเวณแนวเชื่อมระหวางผนังถังกับพื้นถัง รอยที่เกิดจากการเชื่อมระหวาง
แผนเหล็กเสริมแรงกับผนังถัง แนวเชื่อมของอุปกรณสวนควบที่ติดกับผนังถัง การบิดงอและการเอียงของผนังถัง รอย
สึกกรอน บุบ ยุบตัว หรือการหลุดรอนของสีเคลือบภายในถัง
(3) ทดสอบความแข็งแรงของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อมีการกระทําตอถังดังตอไปนี้
(ก) การเจาะผนังถังสวนที่ต่ํากวาระดับบรรจุ ใหเปนชองใหญกวาขนาด 30.00 เซนติเมตร หรือ
การเจาะชองพื้นถังขนาดเทาใดก็ตาม ที่อยูหางผนังถังไมเกิน 30.00 เซนติเมตร
(ข) การตัดออก เปลี่ยน หรือเพิ่ม ผนังถังสวนที่อยูต่ํากวาระดับบรรจุออกแบบของถัง หรือพื้นถัง
สวนที่รองผนังถัง (Annular Ring) ที่ดานใดดานหนึ่งยาวกวา 30.00 เซนติเมตร
(ค) แนวเชื่อมแนวดิ่งของผนังถัง หรือแนวเชื่อมในแนวรัศมีที่เชื่อมระหวางเหล็กแผนรอง ผนังถัง
ยาวกวา 30.00 เซนติเมตร ขึ้นไป มีการเชื่อมซอมลึกมากกวา 1/2 ของความหนาแนวเชื่อม
(ง) การเปลี่ยนพื้นถังใหม เวนแตวาการเปลี่ยนพื้นถังนั้นไมกระทบกระเทือนฐานรากของถัง ไม
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นถังสวนที่รองผนังถัง หรือไมกระทบกระเทือนพื้นถังบริเวณวิกฤต (ภายในระยะ 7.50 เซนติเมตร
จากขอบถัง สําหรับถังที่ไมมีสวนรองผนังถัง)
(จ) การรื้อและเชื่อมใหมของรอยเชื่อมระหวางผนังถังกับพื้นถัง หรือพื้นถังสวนที่รองผนังถัง
(ฉ) การหนุนยกถังขึ้น
(ช) การตัด เปลี่ยน หรือตอเพิ่ม ผนังถัง หรือพื้นถัง อันเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคงแข็งแรงของถัง
ขอ 29 การตรวจสอบความหนาของแผนเหล็กผนังถังและพื้นถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใหปฏิบัติดังนี้
(1) วัดความหนาของแผนเหล็กพื้นถังอยางนอยแผนละ 1 จุด
(2) การกําหนดพื้นผิวและจํานวนจุดที่จะทดสอบใหพิจารณาปจจัยตอไปนี้ประกอบดวย
(ก) บริเวณที่เคยมีประวัติการสึกกรอนมากตองตรวจสอบซ้ํา
(ข) ผนังถังชวง 30.00 เซนติเมตร จากกนถังและจากขอบบนของถังเปนบริเวณที่ตองตรวจสอบ
อยางละเอียด
(ค) ถังที่มีน้ําขังอยูรอบฐานถังตองตรวจสอบความหนาของสวนที่รองผนังถังอยางละเอียด
ขอ 30 การตรวจสอบฐานรากของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองตรวจสอบอยางนอยดังนี้
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(1) ตรวจสอบการยุบตัวของพื้นถัง (Tank Bottom Settlement) ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของดิน หรือการ
ไหลของดินใตพื้นถัง
(2) วัดการยุบตัวของพื้นถัง โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน API 653
(3) หากพบวามีการยุบตัวของพื้นถัง ตองทําการซอมแซมใหระดับของดินใตพื้นถังเปนไปตามระดับ
ตามแบบของพื้นถัง
ขอ 31 ใหมีการทดสอบถังดวยความดันน้ําที่ระดับสูงสุดที่สามารถทดสอบได เปนเวลาอยางนอย 24
ชั่วโมง เมื่อมีการซอมแซมถังดังนี้
(1) การเจาะผนังถังสวนที่ต่ํากวาระดับบรรจุ ใหเปนชองใหญกวาขนาด 30.00 เซนติเมตรหรือ การเจาะ
ชองพื้นถังขนาดเทาใดก็ตาม ที่อยูหางผนังถังไมเกิน 30.00 เซนติเมตร
(2) การตัดออก เปลี่ยน หรือเพิ่ม ผนังถังสวนที่อยูต่ํากวาระดับบรรจุออกแบบของถัง หรือพื้นถังสวนที่
รองผนังถัง (Annular Ring) ที่ดานใดดานหนึ่งยาวกวา 30.00 เซนติเมตร
(3) แนวเชื่อมแนวดิ่งของผนังถัง หรือแนวเชื่อมในแนวรัศมีที่เชื่อมระหวางเหล็กแผนรองผนังถัง ยาว
กวา 30.00 เซนติเมตรขึ้นไป มีการเชื่อมซอมลึกมากกวา 1/2 ของความหนาแนวเชื่อม
(4) การเปลี่ยนพื้นถังใหม เวนแตวาการเปลี่ยนพื้นถังนั้นไมกระทบกระเทือนฐานรากของถัง ไม
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นถังสวนที่รองผนังถัง หรือไมกระทบกระเทือนพื้นถังบริเวณวิกฤต (ภายในระยะ 7.50 เซนติเมตร
จากขอบถัง สําหรับถังที่ไมมีสวนรองผนังถัง)
(5) การรื้อและเชื่อมใหม ของรอยเชื่อมระหวางผนังถังกับพื้นถัง หรือพื้นถังสวนที่รองผนังถัง
(6) การหนุนยกถังขึ้น
(7) การตัด เปลี่ยน หรือตอเพิ่ม ผนังถัง หรือพื้นถัง อันเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคงแข็งแรงของถัง
ขอ 32 การทดสอบถังดวยความดันน้ําใหปฏิบัติดังนี้
(1) ทดสอบแรงดันดวยน้ําที่ระดับสูงสุดของถัง
(2) สําหรับถังที่มีหลังคาติดตาย ใหบรรจุน้ําที่ระดับ 50.00 มิลลิเมตร เหนือรอยเชื่อมตอระหวางผนังถัง
กับหลังคาถัง
(3) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตาม (1) และ (2) ไดเนื่องจากถังมีการติดตั้งชองระบายลนถัง
(Overflow) หรือความจํากัดจากการทํางานของหลังคาลอยภายใน ใหทดสอบที่ระดับสูงสุดที่สามารถทดสอบได
(4) ในระหวางที่กําลังทดสอบแรงดันดวยน้ําตองทําการ
(ก) ตรวจวัดการทรุดตัวของถัง เมื่อบรรจุน้ําไดรอยละ 50 รอยละ 75 และ รอยละ 100 ของระดับที่
จะทดสอบ โดยตองรักษาระดับน้ําคงที่ไวอยางนอย 24 ชั่วโมง การวัดการทรุดตัวนี้ตองวัดกอนและหลังที่มีการบรรจุน้ํา
ในแตละชวงการวัดตองทําการวัดโดยรอบถัง จุดที่วัดแตละจุดหางเทาๆ กัน และใหมีระยะไมเกิน 10.00 เมตร
(ข) ตรวจสอบรอยรั่วของแนวเชื่อมระหวางแผนเหล็กเสริมความแข็งแรงกับผนังถัง ที่ความดัน
อากาศไมต่ํากวา 68.9 กิโลปาสกาล แตไมเกิน 103.4 กิโลปาสกาล
(ค) ทดสอบหารอยรั่ว ที่ทุนลอยของหลังคาลอยหรือหลังคาลอยภายใน
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สวนที่ 3
เกณฑการพิจารณาเพื่อการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
……………………………………………………
ขอ 33 การพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการซอมแซมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองพิจารณาจากขอมูลที่ไดจาก
การตรวจสอบและคาจํากัดตางๆ ที่ไดจากการคํานวณ ซึ่งแตละสวนของถังมีวิธีการคํานวณและเกณฑการตัดสินใจ
แตกตางกัน
ขอ 34 เกณฑการยอมรับความเสียหายของพื้นถังเก็บน้ํามัน แบงเปนสองสวน คือ เกณฑการยอมรับของ
แผนโลหะพื้นถัง และเกณฑการยอมรับของแผนพื้นรองผนังถัง (Annular plate)
ขอ 35 เกณฑการยอมรับความเสียหายของแผนโลหะพื้นถัง ใหคํานวณหาคาความหนาคงเหลือต่ําสุด
(Minimum Remaining Thickness - MRT) จากสูตรที่แสดง แลวเปรียบเทียบกับคาในตารางที่ 1 หากคา MRT ที่คํานวณ
ไดมีคานอยกวาที่ระบุไวในตารางที่ 1 ตองพิจารณาถึงการซอมแซมหรือเปลี่ยนพื้นถังใหมอาจจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือทําการเคลือบสีที่พื้นถัง
สูตรคํานวณหาคาความหนาคงเหลือต่ําสุด ณ วันตรวจสอบครั้งถัดไป
MRT = RT − O( StP + UP)

เมื่อ MRT คือ คาความหนาคงเหลือต่ําสุด (Minimum Remaining Thickness) ของแผนโลหะพื้น
ถัง ณ วันที่ทําการตรวจสอบครั้งตอไป มีหนวยเปนมิลลิเมตร
RT คือ คาต่ําสุดของความหนาของแผนโลหะพื้นถังที่วัดคาได (Remaining Thickness) มี
หนวยเปนมิลลิเมตร
O คือ ระยะเวลาใชงานถึงการตรวจสอบครั้งตอไป มีหนวยเปนป (yr)
StP คือ อัตราการกัดกรอนที่เกิดขึ้นกับแผนโลหะพื้นถังจากดานในของถัง มีหนวยเปน
มิลลิเมตรตอป
UP คือ อัตราการกัดกรอนที่เกิดขึ้นกับแผนโลหะพื้นถังจากดานใตของพื้นถัง มีหนวย
เปนมิลลิเมตรตอป
ตารางที่ 1 คา MRT ของพื้นถังตามลักษณะการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบของพื้นถัง
พื้นถังที่ไมไดติดตั้งระบบตรวจสอบการรั่วซึมของพื้นถัง
พื้นถังที่ติดตั้งระบบตรวจสอบการรั่วซึมของพื้นถัง
พื้นถังที่มีการเคลือบสีพื้นถังดวยความหนามากกวา 1.27
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน API RP 652

คา MRT
2.54 มิลลิเมตร
1.27 มิลลิเมตร
1.27 มิลลิเมตร

ขอ 36 เกณฑการยอมรับความเสียหายของแผนพื้นรองผนังถัง (Annular Plate) ถาแผนพื้นรองผนังถังมี
ความหนานอยกวาคาในตารางที่ 2 จะตองพิจารณาถึงการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
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ตารางที่ 2 คาความหนาต่ําสุดของแผนพื้นรองผนังถัง (Annular plate)
ความหนาaของ
เหล็กแผนผนังถัง
วงแรก (นิ้ว)
t < 0.75
0.75 < t < 1.00
1.00 < t < 1.25
1.25 < t < 1.50
t < 1.50

ความเครียดbที่เกิดขึ้นในผนังถังวงแรก
(ปอนด/ตารางนิ้ว)
< 24,300
< 27,000
< 29,700
< 32,400
0.17
0.20
0.23
0.30
0.17
0.22
0.31
0.38
0.17
0.26
0.38
0.48
0.22
0.34
0.47
0.59
0.27
0.40
0.53
0.68

หมายเหตุ: ความหนาที่กําหนดนี้ ถือวาฐานรากของถังมีเต็มตลอดความกวางของแผนผนังถัง การทรุด
ตัวของฐานโดยเฉพาะสวนที่อยูภายในฐานวงแหวนคอนกรีตจะเพิ่มความเครียดใหกับแผนพื้นรองผนัง
ถัง
a ความหนาของแผนเหล็กหมายถึง ความหนาของผนังถังเมื่อสรางเสร็จ
b ความเครียดคํานวณไดจากสูตร [2.34D (H - 1)]/t

ขอ 37 เกณฑการยอมรับความเสียหายของผนังถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใหพิจารณาจากขอมูลความหนา
ของผนังถังที่ปรากฏอยูกับอัตราการกัดกรอนที่จะเกิดขึ้นกับผนังถัง โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาเบื้องตนดังนี้
(1) คํานวณหาความหนาของผนังถังต่ําสุดของแตละวงผนังถัง (minimum shell thickness of each shell
course) จากสูตร
t=

เมื่อ t
S

D
(98w( H − 0.3) + p) + c
20SE

คือ คาความหนาต่ําสุดของผนังถัง มีหนวยเปนมิลลิเมตร
คือ คาความตานทานแรงดึงใชงานสูงสุด (maximum allowable design stress) ของวัสดุ
2
Y
3

Y คือ
E คือ
H คือ
D คือ
p คือ
c คือ
w คือ

ที่ใชทําผนังถัง มีหนวยเปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร หาไดจาก
คาความตานทานแรงดึงครากต่ําสุด (minimum yield strength) ของวัสดุที่ใชทําผนัง
ถัง มีหนวยเปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร
คาประสิทธิภาพของแนวเชื่อม (Joint Efficiency) (ตารางที่ 3)
คาความสูงจากขอบลางของวงผนังถังจนถึงระดับของเหลวสูงสุด มีหนวยเปน
เมตร
เสนผานศูนยกลางของถัง มีหนวยเปนเมตร
คาความดันออกแบบ (design pressure) มีหนวยเปนมิลลิบารเกจ
คาเผื่อการกัดกรอน (corrosion allowance ) มีหนวยเปนมิลลิเมตร ในกรณีที่ไม
ระบุไว ใหใชคา = 0
ความความถวงจําเพาะสูงสุดของของเหลวที่จะเก็บในถัง
ในกรณีที่ของเหลวมีความหนาแนนนอยกวาน้ําและใชน้ําในการทดสอบ ใหใชคา
=1
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(2) เปรียบเทียบคาความหนาของผนังถังที่วัดไดกับคาความหนาต่ําสุดที่คํานวณไดจากสูตรขางตน
บริเวณที่ความหนาผนังถังนอยกวาคาความหนาต่ําสุดจะตองไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
(3) คํานวณหาอายุการใชงานของผนังถังจากสูตร
อายุของผนังถัง (ป) =

ta − t
N

เมื่อ t คือ คาความหนาต่ําสุดของผนังถัง มีหนวยเปนมิลลิเมตร
ta คือ คาความหนาต่ําสุดของผนังถังที่วัดได มีหนวยเปนมิลลิเมตร
N คือ อัตราการกัดกรอนที่เกิดขึ้นกับผนังถัง มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอป
(4) เปรียบเทียบอายุของผนังถังที่คํานวณไดจากสูตรขางตนกับระยะเวลาที่จะทําการตรวจสอบครั้ง
ถัดไป ในกรณีที่อายุการใชงานของผนังถังสั้นกวาระยะเวลาการตรวจสอบครั้งถัดไป จะตองทําการคํานวณและ
ตรวจสอบโดยละเอียดตามหลักการใน API 653 Section 4 part 4.3 Tank shell evaluation
ขอ 38 เกณฑการยอมรับความเสียหายของหลังคาถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ตองทําการซอมแซมหรือเปลี่ยน
แผนโลหะหลังคาถังใหม เมื่อแผนโลหะหลังคาเกิดการกัดกรอนจนมีความหนาเหลือนอยกวา 2.3 มิลลิเมตร เปนพื้นที่
กวาง 645 ตารางเซนติเมตร หรือแผนโลหะหลังคาเกิดการทะลุ
ขอ 39 เกณฑการยอมรับความเสียหายของฐานรากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ใหปฏิบัติตาม API 653
Appendixes B Evaluation of Tank Bottom Settlement
สวนที่ 4
การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
……………………………………………………
ขอ 40 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองไดรับการการซอมบํารุงตามวาระและครบวาระดังนี้
(1) บํารุงรักษาอุปกรณประกอบหลังคาลอย ตางๆ ดังนี้
(ก) ทอระบายน้ําฝน เพื่อปองกันไมใหมีสิ่งอุดตัน
(ข) Swivel Joint ขอตอหมุน เพื่อปองกันการติดขัด
(ค) ลิ้นปดเปดและลิ้นระบายอัตโนมัติ ใหทํางานไดถูกตอง
(ง) บันไดลงหลังคาถังใหอยูในสภาพดี รวมทั้งตรวจสอบและบํารุงรักษาลูกลอใหทํางานได
(จ) ซีลกันน้ําที่อยูรอบหลังคา เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ
(ฉ) ขารับหลังคา ใหอยูในสภาพดี
(2) บํารุงรักษาเสาประคองหลังคา (Guide Pole) เพื่อปองกันการบิดเบี้ยว โกงงอ หรือติดขัด
(3) บํารุงรักษาลิ้นระบายหลังคาถัง เพื่อใหลิ้นเปด-ปดไดสะดวก
(4) บํารุงรักษาอุปกรณฉีดจายโฟม เพื่อปองกันการอุดตันของหัวฉีด
(5) บํารุงรักษาอุปกรณวัดระดับน้ํามันที่ลูกลอย และตองตอลวดตัวนําเพื่อถายเทประจุไฟฟาระหวางลูก
ลอยกับผนังถัง ใหลงสูดินได
(6) บํารุงรักษาอุปกรณสัญญาณเตือนระดับน้ํามัน (Level Alarm) ใหทํางานไดและอานคาถูกตอง
(7) บํารุงรักษาทอที่ตอเขากับถัง และขารองทอ (Pipe Support) ใหอยูในสภาพดี และมีการปองกันการ
กัดกรอน
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(8) บํารุงรักษาลิ้นปดเปด ของทอทางเขาและออกของถัง และตองทดสอบการรั่วซึมของลิ้นปดเปด
ถาหากลิ้นรั่วตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม
ขอ 41 ฐานรากของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองไดรับการซอมแซมหากพบวามีการยุบตัวของพื้นถังตาม
เกณฑที่กําหนดในขอ 39
ขอ 42 การซอมแซมผนังถังและพื้นถังตองผานการพิจารณาและเห็นชอบจากผูควบคุมการซอมบํารุง
ขอ 43 การเชื่อมและการตัด (Welding and Cutting) ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ชางเชื่อมที่ทําการเชื่อมซอมถัง เชน การเชื่อมตะเข็บแนวเชื่อม การเชื่อมปะดวยเหล็กแผน การ
เชื่อมปะดวยลวดเชื่อม (Weld Overlay) ตองผานเกณฑการทดสอบตามขอกําหนด ASME Section IX โดยผานการ
ทดสอบการเชื่อมเหล็กแผนตําแหนง 1G, 2G, 3G, 4G และตองผานการทดสอบการเชื่อมทอตําแหนง 6G
(2) ลวดเชื่อมที่ใชในงานซอ มแซม ตองเปนลวดเชื่อมที่ไดมาตรฐาน AWS หรือเทียบเทา และให
เลือกใชลวดเชื่อมใหถูกตองตรงกับลักษณะงาน
ขอ 44 การรื้อถอนถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองควบคุมโดยผูควบคุมการซอมบํารุง และในกรณีที่ตองให
บุคคลเขาไปปฏิบัติงานในถัง ตองทําการระบายไอน้ํามัน ลางทําความสะอาดถัง และมีมาตรการความปลอดภัยโดย
ปฏิบัติตาม ขอ 20
หมวด 3
การบํารุงรักษาถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญบนพื้นดินและใตพื้นดินตามแนวนอน
……………………………………………………
สวนที่ 1
การวางแผนงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการ
……………………………………………………
ขอ 45 การซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงตองมีแผนงาน ที่ประกอบดว ย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การชี้บงและวิเคราะหอันตราย และมาตรการปองกันอันตรายในการทํางาน มีระบบการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบการอนุญาตทํางาน (Work Permit) และเตรียมการกอนดําเนินการตามแบบการควบคุม
และปองกันอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ออก
ตามกฎหมายแรงงาน
ขอ 46 การตรวจสอบและทดสอบ และซอมบํารุงภายในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อครบวาระตองถาย
น้ํามันออกจากถัง ตัดแยกถังออกจากระบบ ระบายไอน้ํามัน และทําความสะอาดถัง กอนเขาไปปฏิบัติงาน
ขอ 47 การสูบถายน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีระบบทําความรอน เชน ทอไอน้ํา (Steam
Heating Coil) หรือขดลวดทําความรอน (Electrical Heating Coil) ติดตั้งอยูดวย ใหปดระบบทําความรอน และรอให
อุณหภูมิภายในถังเย็นลง เหมาะแกการสูบถายและจัดเก็บ จึงจะสูบถายน้ํามันออกจากถัง
ขอ 48 การสูบถายน้ํามันออกจากถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงตองใชเครื่องสูบสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
ขอ 49 กอนการทําความสะอาดถังใหตัดแยกระบบตางๆออกจากถัง ไดแก ระบบไฟฟา ระบบเครื่องมือ
วัด ระบบทอทาง เปนตน
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ขอ 50 กอนการทําความสะอาดถังตองระบายไอน้ํามันออกจากถังใหปลอดภัยตอผูที่จะเขาไปปฏิบัติงาน
ภายในถัง
ขอ 51 การเปดชองทางเขาออก (Manhole) ของถังเพื่อระบายไอ และการทําความสะอาดถังมีความเสี่ยง
อันตรายสูงตองลดจํานวนผูปฏิบัติงานลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปนเทานั้น
ขอ 52 การระบายไอน้ํามันและอากาศภายในถังดวยเครื่องดูดอากาศ (Eductor) หรือ เครื่องเปาอากาศ
(Blower) ตองเปนชนิดที่ขับดวยลม และใชวัสดุที่ไมเปนเชื้อเพลิง ตองติดตั้งที่ตําแหนงชองทางเขาออก (Manhole) ของ
ถัง พรอมปลองระบายไอที่มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้วสูงไมนอยกวา 5 เมตร และไมอยูใตหลังคาอาคาร
ทิศทางที่ไอน้ํามันถูกระบายออกไปตองไมเปนอันตรายตอผูคน
ขอ 53 ในระหว างทํ าการระบายไอน้ํ ามั น ให ตรวจวั ด คา ความเข ม ขน ของไอน้ํ า มัน เปน ระยะๆ ด ว ย
เครื่องวัดกาซ (Gas Detector) จนกระทั่งแนใจวาถังปราศจากไอน้ํามัน ซึ่งหมายถึงคาความเขมขนของไอน้ํามันเปนรอย
ละ 0 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower
Explosive Limit - LEL= 0%)
ขอ 54 ในกรณีที่ตองเขาไปทํางานในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงขณะที่ยังระบายไอน้ํามันไมหมดใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางานในที่อับอากาศ และตอง
ปฏิบัติดังนี้
(1) หามคนเขาทํางานในถังโดยเด็ดขาด เมื่อคาความเขมขนของไอน้ํามันมากกวารอยละ 20 ของคา
ความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
(2) เมื่อความเขมขนของไอน้ํามันมีคาตั้งแตรอยละ 11 ถึงรอยละ20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได อนุญาตใหคนเขาทํางานในถังไดเฉพาะกรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น และตอง
ให ผู ที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ของสถานประกอบการนั้ น เป น ผู อ นุ ญ าตเท า นั้ น ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตเข า ปฏิ บั ติ ง านต อ งสวม
เครื่องแบบชนิดทนไฟ (Fire Retardant Clothing - FRC) และไมสะสมประจุไฟฟา (Anti-static Clothing) สวมชุด
เครื่องชวยหายใจ (Breathing Apparatus - BA) มีเครื่องหายใจสํารองแบบพกพา และเครื่องตรวจวัดคาความเขมขนไอ
น้ํามันประจําตัว เพื่อใหทราบวาคาความเขมขนของไอน้ํามันไมมากกวารอยละ 20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
(3) อนุญาตใหผูปฏิบัติงานเขาทํางานในถังได เมื่อความเขมขนของไอน้ํามันมีคาอยูระหวางรอยละศูนย
ถึงรอยละ10 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได โดยผูปฏิบัติงานทุกคนตอง
สวมเครื่องแบบชนิดทนไฟและไมสะสมประจุไฟฟา และสวมชุดเครื่องชวยหายใจ
ขอ 55 ถังที่มีกํามะถันตกคางตองปองกันการลุกติดไฟไดเอง เมื่อสูบน้ํามันออกหมดแลวใหฉีดน้ําพนจน
ทั่วบริเวณโดยเฉพาะที่ซอกมุมและรอยตอตางๆ
ขอ 56 การลางทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใสอาจใชน้ําฉีดทําความสะอาด การลางทําความ
สะอาดถังเก็บน้ํามันหนืดๆ เชน น้ํามันเตา น้ํามันดิบ เปนตน อาจตองใชหลายวิธีผสมกัน เชน การฉีดดวยน้ํารอนหรือ
ไอน้ํา การแชถังดวยน้ํารอนและใชใบพัดกวน (Mixer หรือ Agitator) การใชสารตัวทําละลาย เชน น้ํามันกาด หรือ
น้ํามันดีเซล การใชสารเคมีจําพวก Dispersant ตางๆ
ในกรณีที่ลางทําความสะอาดถังดวยสารตัวทําละลายหรือสารเคมี อาจจะสูบสารตัวทําละลายหรือสารเคมี
เขาไปในถัง และเดินเครื่องสูบใหสารตัวทําละลายหรือสารเคมีไหลเวียนทั่วถังและชะลางสิ่งสกปรกที่ติดถังออก
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ในกรณีที่ลางทําความสะอาดถังดวยการฉีดน้ําหรือไอน้ํา ตองจํากัดอัตราเร็วของน้ําที่ฉีดเพื่อปองกันการ
สะสมประจุไฟฟาสถิตย โดยหากใชทอเสนเดียวฉีดอัตราเร็วของน้ําที่ฉีดไมควรเกิน 265 แกลลอนตอนาที หากใชทอ
และหัวฉีดหลายเสนอัตราเร็วรวมกันไมควรเกิน 795 แกลลอนตอนาที
ขอ 57 ของเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาดถัง เชน สารเคมี น้ํามันปนเปอน น้ําปนเปอน กากตะกอน
เปนตน ตองจัดเก็บและบําบัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การสงไปกําจัด ณ สถานกําจัดและบําบัดกากของเสีย
อันตราย หรือการบําบัดในบอบําบัดน้ําเสีย หรือระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
ขอ 58 การควบคุมและปองกันการเกิดประกายไฟใหปฏิบัติดังนี้
(1) เตรียมพื้นที่สําหรับการทํางานใหเห็นชัดเจนโดยกั้นบริเวณทํางาน จัดสถานที่สําหรับเวลาพักทํางาน
และติดปายตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนงานการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
(2) กําหนดผูรับผิดชอบและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตทํางานสําหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง
(3) ซักซอมวิธีปฏิบัติงานที่หนางาน (Tool Box Meeting) ใหแกคนงานทุกคนที่เขาทํางานในพื้นที่
ปฏิบัติงาน
(4) อุปกรณ เครื่องมือ (Hand tools) ทุกชนิดที่ใชในพื้นที่ปฏิบัติงานตองเปนชนิดที่ปองกันการเกิด
ประกายไฟ (Explosion Proof) หรือชนิดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ (Non-sparking Tools)
(5) อุปกรณเครื่องกล เชน เครื่องเปาลม (Blower) เครื่องดูดลม (Eductor) ที่ใชในการระบายอากาศ
เครื่องสูบที่ใชดูดน้ํามัน น้ํา หรือของเสียที่ตกคางภายในถัง ตองเปนชนิดที่กันการระเบิดปองกันการเกิดประกายไฟ
(Explosion Proof) หรือชนิดที่ไมกอใหเกิดประกายไฟ (Non-sparking Tools)
(6) รถดูด (Vacuum Truck) ที่ใชสูบและขนถายของเสียออกจากถังตองเปนชนิดที่ถูกออกแบบเฉพาะ
สําหรับการดูดของเหลวที่มีไอน้ํามัน
(7) อุปกรณไฟฟาชนิดที่ไมปองกันการเกิดประกายไฟ (Non-explosion proof) ตองวางหางจากถังไม
นอยกวา 15 เมตร และอนุญาตใหใชไดเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองวาไมมีไอน้ํามัน (Gas
Free Certified) เทานั้น
(8) ตองจัดใหมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้ํายาดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา 6.8 กิโลกรัม มี
ความสามารถในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A, 40B ตามมาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ มีสภาพพรอมใชงาน จํานวนอยางนอย 2 ถัง วางในบริเวณที่ปฏิบัติงานกับถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง สะดวกตอการหยิบใชงานไดทันที
(9) ตองควบคุมแหลงประกายไฟทั้งหมดรอบๆ ถังและบริเวณที่ปฏิบัติงาน และหามการปฏิบัติงานทุก
ประเภทที่กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ ภายในระยะ 15 เมตร โดยรอบของถังที่ถูกเปด
(10) ตองติดตั้งอุปกรณบอกทิศทางลมใกลบริเวณที่ทํางาน เพื่อบอกทิศที่ไอน้ํามันจะแพรกระจาย
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สวนที่ 2
การตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุง
……………………………………………………
ขอ 59 ตองตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการซอมบํารุงครบวาระทุก 10 ป
ขอ 60 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนพื้นดิน ใหตรวจพินิจการรั่วซึมภายนอก ที่ผนังถัง ระบบทอ และ
อุปกรณประกอบถัง
ขอ 61 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งใตพื้นดิน ใหตรวจการรั่วซึมจากการตรวจวัดปริมาตรน้ําในถัง และ
การสูญหายของน้ํามัน
ขอ 62 ใหทดสอบการรั่วซึมของถังดวยแรงดันน้ํา หรือกาซเฉื่อยโดยใชแรงดันไมนอยกวา 20.6 กิโลปาส
กาลมาตร (3 ปอนดตอตารางนิ้วมาตร) แตไมเกิน 34.5 กิโลปาสกาลมาตร (5 ปอนดตอตารางนิ้วมาตร) ในกรณีใช
แรงดันน้ําใหใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวา 60 นาที ในกรณีใชแรงดันกาซเฉื่อยใหใชเวลาในการทดสอบตามตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 เวลาที่ใชในการทดสอบถัง โดยใชแรงดันกาซเฉื่อย
ความจุของถัง
(ลิตร)
ไมเกิน 15,000
ไมเกิน 30,000
ไมเกิน 45,000
ไมเกิน 60,000

เวลาที่ใชในการทดสอบ
(ชั่วโมง)
ไมนอยกวา 24
ไมนอยกวา 48
ไมนอยกวา 72
ไมนอยกวา 96

ขอ 63 การตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงผนังสองชั้นที่มีการอัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศระหวาง
ผนังถังชั้นนอกและผนังชั้นใน ใหตรวจสอบมาตรวัดแรงดันหรือแรงดันสุญญากาศ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
เกินกวาแรงดันที่ผูผลิตกําหนด ใหถือวาถังปราศจากการรั่วซึม และไมตองทําการทดสอบก็ได
ขอ 64 การตรวจสอบระบบทอน้ํามันเชื้อเพลิงใหทําการทดสอบ โดยใชแรงดันน้ํา หรือกาซเฉื่อย ดวย
แรงดันไมนอยกวา 345 กิโลปาสกาลมาตร (50 ปอนดตอตารางนิ้วมาตร) เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที ในกรณีเปนทอ
น้ํามันเชื้อเพลิงผนังสองชั้น ใหทดสอบเฉพาะทอชั้นในเทานั้น
ขอ 65 ในกรณีที่พบการรั่วซึมใหตรวจสอบหาจุดที่ร่วั ซึม แลวทําการแกไข และทําการทดสอบซ้ําตามขอ
62 หรือ 63 หรือ 64 แลวแตกรณี
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สวนที่ 3
การซอมบํารุง
……………………………………………………
ขอ 66 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตรวจสอบพบรอยรั่ว ใหทําการอุดรอยรั่ว ดวยวิธีการที่เหมาะสมตาม
สภาพถัง เชน การตอกลิ่มไมอุดรอยรั่วและเคลือบทับดวยเรซิ่น การเคลือบไฟเบอรกลาส เปนตน
ขอ 67 การซอมแซมถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ หรือมีการเชื่อม หรือมีแหลง
ประกายไฟอื่นใด จะตองดําเนินการในสถานที่ที่จัดไวเพื่อการซอมบํารุงถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ และตองไมมี
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือไอน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือคางอยูในถัง
ขอ 68 การรื้อถอนถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใหปฏิบัติตามขอ 44
หมวด 4
การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
……………………………………………………
สวนที่ 1
การวางแผนงาน การกําหนดมาตรการความปลอดภัย และการเตรียมการ
……………………………………………………
ขอ 69 การบํารุงรักษาถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงตองมีแผนงาน ที่ประกอบดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การชี้บงและวิเคราะหอันตราย และมาตรการปองกันอันตรายในการทํางาน มีระบบการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบการอนุญาตทํางาน (Work Permit) และเตรียมการกอนดําเนินการตามแบบการควบคุม
และปองกันอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ออก
ตามกฎหมายแรงงาน
ขอ 70 ก อ นการล า งทํ า ความสะอาดถั ง ให ตั ด แยกระบบต า งๆออกจากถั ง ได แ ก ระบบไฟฟ า ระบบ
เครื่องมือวัด ระบบทอทาง เปนตน
ขอ 71 ก อ นการล า งทํ า ความสะอาดถั ง ต อ งระบายไอน้ํ า มั น ออกจากถั ง ให ป ลอดภั ย ต อ ผู ที่ จ ะเข า ไป
ปฏิบัติงานภายในถัง
ขอ 72 การเปดชองทางเขาออก (Manhole) ของถังเพื่อระบายไอ และการลางทําความสะอาดถังมีความ
เสี่ยงอันตรายสูงตองลดจํานวนผูปฏิบัติงานลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปนเทานั้น
ขอ 73 การระบายไอน้ํามันและอากาศภายในถังดวยเครื่องดูดอากาศ (Eductor) หรือ เครื่องเปาอากาศ
(Blower) ตองเปนชนิดที่ขับดวยลม และใชวัสดุที่ไมเปนเชื้อเพลิงติดตั้งที่ตําแหนงชองทางเขาออก (Manhole) ของถัง
พรอมปลองระบายไอที่มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 8 นิ้วสูงไมนอยกวา 5 เมตร และไมอยูใตหลังคาอาคาร ทิศทางที่
ไอน้ํามันถูกระบายออกไปตองไมเปนอันตรายตอผูคน
ขอ 74 ในระหว างทํ าการระบายไอน้ํ ามั น ให ตรวจวั ด คา ความเข ม ขน ของไอน้ํ า มัน เปน ระยะๆ ด ว ย
เครื่องวัดกาซ (Gas Detector) จนกระทั่งแนใจวาถังปราศจากไอน้ํามัน ซึ่งหมายถึงคาความเขมขนของไอน้ํามันเปนรอย
ละ 0 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได ( Lower Flammable Limit หรือ Lower
Explosive Limit - LEL= 0%)
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ขอ 75 ในกรณีที่ตองเขาไปปฏิบัติงานในถังขณะที่ยังระบายไอน้ํามันไมหมดใหปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทํางานในที่อับอากาศ และตองปฏิบัติดังนี้
(1) หามคนเขาทํางานในถังโดยเด็ดขาด เมื่อคาความเขมขนของไอน้ํามันมากกวารอยละ 20 ของคา
ความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
(2) เมื่อความเขมขนของไอน้ํามันมีคาตั้งแตรอยละ 11 ถึงรอยละ 20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได อนุญาตใหคนเขาทํางานในถังไดเฉพาะกรณีที่จําเปนจริงๆ เทานั้น และตอง
ให ผู ที่ มี อํ า นาจสู ง สุ ด ของสถานประกอบการนั้ น เป น ผู อ นุ ญ าตเท า นั้ น ผู ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตเข า ปฏิ บั ติ ง านต อ งสวม
เครื่องแบบที่ทนไฟ (Fire Retardant Clothing - FRC) และไมสะสมประจุไฟฟา (Anti-static Clothing) สวมชุด
เครื่องชวยหายใจ (Breathing Apparatus - BA) มีเครื่องหายใจสํารองแบบพกพา และเครื่องตรวจวัดคาความเขมขนไอ
น้ํามันประจําตัว เพื่อใหทราบวาคาความเขมขนของไอน้ํามันไมมากกวารอยละ 20 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอ
น้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
(3) อนุญาตใหผูปฏิบัติงานเขาทํางานในถังได เมื่อคาความเขมขนของไอน้ํามันอยูระหวางรอยละศูนย
ถึงรอยละ10 ของคาความเขมขนขั้นต่ําของไอน้ํามันในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได โดยผูปฏิบัติงานทุกคนตอง
สวมเครื่องแบบชนิดทนไฟและไมสะสมประจุไฟฟา และสวมชุดเครื่องชวยหายใจ
ขอ 76 ถังที่มีกํามะถันตกคางตองปองกันการลุกติดไฟไดเอง เมื่อสูบน้ํามันออกหมดแลวใหฉีดน้ําพนจน
ทั่วบริเวณโดยเฉพาะที่ซอกมุมและรอยตอตางๆ
ขอ 77 การลางทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงอาจใชน้ําฉีดทําความสะอาด การลางทําความ
สะอาดถังเก็บน้ํามันดิบหรือน้ํามันเตาอาจตองใชหลายวิธีผสมกัน เชน การฉีดดวยน้ํารอนหรือไอน้ํา การแชถังดวยน้ํา
รอนและใชใบพัดกวน (Mixer หรือ Agitator) การใชสารตัวทําละลาย เชน น้ํามันกาด หรือน้ํามันดีเซล การใชสารเคมี
จําพวก Dispersant ตางๆ
ขอ 78 ของเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาดถัง เชน สารเคมี น้ํามันปนเปอน น้ําปนเปอน กากตะกอน
เปนตน ตองจัดเก็บและบําบัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไดแก การสงไปกําจัด ณ สถานกําจัดและบําบัดกากของเสีย
อันตราย หรือการบําบัดในบอบําบัดน้ําเสีย หรือระบบบําบัดหรือแยกน้ําปนเปอนน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
สวนที่ 2
การตรวจสอบและทดสอบถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงเพือ่ การซอมบํารุง
……………………………………………………
ขอ 79 ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองไดรับการตรวจสอบสภาพภายนอกตามวาระปละครั้ง โดยการตรวจ
พินิจการรั่วซึมของผนังถัง การเปลี่ยนรูปทรงของผนังถัง เชน การบวม หรือ บุบ การกัดกรอนผนังถัง และตรวจสอบสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณประกอบถัง
ขอ 80 ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองไดรับการตรวจสอบสภาพภายในตามวาระทุก 3 ป โดยการตรวจ
พินิจเพื่อตรวจสอบการกัดกรอน การรั่วซึมและการเปลี่ยนรูปทรงของผนังถัง และสภาพของผนังกั้นหอง
ขอ 81 ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณประกอบถังตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบการรั่วซึม
ตามวาระทุก 3 ป โดยการอัดแรงดันน้ํา 80 % ของความดันใชงานสูงสุด และตองรักษาความดันที่ใชทดสอบใหคงที่
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ไวเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที กรณีถังขนสงน้ํามันที่มีการแบงกั้นหองตองทําการทดสอบทุกหอง กอนการทดสอบ
ตองปดลิ้นระบายไอ ลิ้นนิรภัย และปดชองเขาออก
ขอ 82 ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตองไดรับการทดสอบครบวาระทุก 6 ป โดยการอัดน้ําดวยความดันไม
นอยกวา 20.7 กิโลปาสกาลมาตร (3 ปอนดตอตารางนิ้ว) และตองไมนอยกวาความดันออกแบบ และตองรักษาความ
ดันที่ใชทดสอบใหคงที่ไวเปนเวลาไมนอยกวา 20 นาที
ขอ 83 ถัง ขนสง น้ํา มัน เชื้ อเพลิ งที่ ถูก ไฟไหม หรื อ เกิด อุบั ติที่ ทําให ถัง พลิ กคว่ํา หรือ เกิ ดอุ บัติ ที่ส ง ผล
กระทบตอสวนรับแรงดัน ตองไดรับการตรวจสอบ และทดสอบสภาพ โดยการอัดน้ําดวยความดันไมนอยกวา 20.7 กิโล
ปาสกาลมาตร (3 ปอนดตอตารางนิ้ว) และตองไมนอยกวาความดันออกแบบ และตองรักษาความดันที่ใชทดสอบให
คงที่ไวเปนเวลาไมนอยกวา 20 นาที และตองไดรับการตรวจรับรองจากผูตรวจสอบและทดสอบตามที่กรมธุรกิจ
พลังงานกําหนด
ขอ 84 ถัง ขนสง น้ํ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ที่ผ า นการทดสอบและพบรอยรั่ ว หรื อ ชํ ารุ ด ใหทํ า การซ อ มแซมและ
ทดสอบซ้ํา
ขอ 85 ถังที่จะตรวจสอบสภาพภายในและทดสอบตองไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงและไอน้ํามันเชื้อเพลิง และ
จะตองดําเนินการในสถานที่ที่จัดไวเพื่อการทดสอบถังขนสงน้ํามันโดยเฉพาะ
ขอ 86 ลิ้นระบายไอแบบแรงดันและสุญญากาศ ใหทําการทดสอบดวยแรงดันน้ําที่ระดับความดัน 34.5
กิโลปาสกาลมาตร (5 ปอนดตอตารางนิ้ว)
สวนที่ 3
การซอมบํารุง
……………………………………………………
ขอ 87 ถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตรวจสอบพบรอยรั่ว ใหทําการซอมรอยรั่ว ดวยวิธีการที่เหมาะสมตาม
สภาพถัง
ขอ 88 การซอมบํารุงถังขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ หรือมีการเชื่อม หรือมีแหลง
ประกายไฟอื่นใด จะตองดําเนินการในสถานที่ที่จัดไวเพื่อการซอมบํารุงถังขนสงน้ํามันโดยเฉพาะ และตองไมมีน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือไอน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือคางอยูในถัง
ขอ 89 ถังที่จะยกเลิกการใชงานตองไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงหรือไอน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือคางอยูในถัง และแจง
ใหกรมธุรกิจพลังงานทราบ

ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ….

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

22 พ.ค. 49
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ภาคผนวก
“ผูซอมบํารุง” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
- มีประสบการณดานการบํารุงรักษาไมนอยกวา 3 ป
“ผูควบคุมการซอมบํารุง” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
- คุณวุฒิสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
- ผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
- มีประสบการณดานตรวจสอบ ทดสอบ หรือบํารุงรักษาไมนอยกวา 5 ป

