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การปองกันและระงับอัคคีภัยคลังน้ํามัน
ตามกฎหมายบงัคับไดกาํหนดไวในกฎกระทรวง
คลังน้าํมัน พ.ศ. 2556 หมวด 6 (ขอ 46 - ขอ
58) ออกโดยรัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรม (นาย
พงษศักด์ิ รักตพงศไพศาล ณ วันท่ี 15 กมุภาพนัธ
พ.ศ. 2556) มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ขอ 46 คลังน้ํามันตองติดต้ังระบบทอ
น้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
100 มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ํา
ประปาสาํหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และตองมีหัวทอจายน้าํดับเพลิงไมนอย
กวาสองจดุ

ในกรณีท่ีคลังน้ํามันมีระบบทอน้ําดับ
เพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 200
มิลลิเมตร จะตองติดต้ังทอรับน้าํจากภายนอกมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร
หรือเทากบัขนาดของทอน้าํประปาสาํหรับดับเพลิง
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และตองมีหัวทอ
รับไมนอยกวาสองหัวพรอมท้ังตองจดัใหมีขอตอ
เพือ่รับน้าํดับเพลิงใหมีชนิดเดียวกบัขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ดวย

ขอ 47 คลังน้าํมันตองมีเคร่ืองดับเพลิง
ชนดิผงเคมีแหง หรือน้าํยาดับเพลิงขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 6.80 กโิลกรัม และมีความสามารถ
ในการดับเพลิงไมนอยกวา 3A 40B ตาม

มาตรฐานระบบปองกันอัคคีภัยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทาตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ติดต้ังไวตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(1)  อาคารเก็บน้ํามันตองมีเคร่ืองดับ
เพลิงไมนอยกวาสองเคร่ือง ตอพื้นท่ี  200
ตารางเมตร เศษของ 200 ตารางเมตรใหคิดเปน
200 ตารางเมตร

(2)  อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ของน้ํามันชนดิไวไฟปานกลาง ตองมีเคร่ืองดับ
เพลิงไมนอยกวาสีเ่คร่ือง ตอพื้นท่ี 200 ตาราง
เมตรสําหรับน้ํามันชนิดไวไฟนอยตองมีเคร่ือง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเคร่ืองตอพื้นท่ี 200
ตารางเมตร เศษของ 200 ตารางเมตรใหคิดเปน
200 ตารางเมตร

(3)  บริเวณท่ีต้ังเคร่ืองสบูน้ํามันตองมี
เคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาหนึง่เคร่ืองตอจาํนวน
เคร่ืองสูบน้ํามันสองเคร่ือง กรณีมีเคร่ืองสูบ
น้าํมันมากกวาแปดเคร่ืองจะตองมีเคร่ืองดับเพลิง
ไมนอยกวาสีเ่คร่ือง

(4) บริเวณแทนจายน้ํามันหรือจุดรับ
น้าํมันตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาหนึง่เคร่ือง
ตอจดุรับหรือจายน้าํมันสองชอง

(5) บริเวณจุดรับหรือจายน้ํามันโดย
รถไฟขนสงน้าํมัน ตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอย
กวาหนึง่เคร่ืองตอความยาวระหวางชองรับหรือ
จายน้ํามันไมเกิน 30 เมตร

(6) บริเวณทาเรือท่ีรับหรือจายน้ํามัน
ตองมีเคร่ืองดับเพลิงไมนอยกวาสองเคร่ืองตอจดุ
รับหรือจายน้าํมัน และใหมีเคร่ืองดับเพลิงขนาด
บรรจุสารเคมีไมนอยกวา 50 กิโลกรัม อีกหนึง่
เคร่ืองตอจดุรับหรือจายน้าํมัน

(7) การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง ใหติดต้ัง
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โดยรอบบริเวณคลังน้าํมันในท่ีท่ีสามารถมองเห็น
และนาํไปใชงานไดโดยสะดวก

ขอ 48 คลังน้าํมันตองจดัใหมีโฟมเขมขน
ท่ีนาํมาใชเปนสารละลายโฟมไดตลอดเวลาตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(1) จาํนวนสารละลายโฟมท่ีตองฉีดเขา
ถงัเกบ็น้าํมันขนาดใหญ ใหคํานวณจากชนดิของ
ถงัและชนดิของน้าํมันตามท่ีกาํหนดไวในตาราง
แสดงจํานวนสารละลายโฟมทีต่องฉดีเขาถงั
เก็บน้าํมนัขนาดใหญคาํนวณจากชนดิของถงั
และชนดิของน้าํมนั

(2) ปริมาณสารละลายโฟมตองเติมเต็ม
ทอโฟมโดยการคํานวณจากขนาด และความยาว
รวมของทอโฟม

(3) ปริมาณสารละลายโฟมท่ีใชสําหรับ
ฉีดเสริมเฉพาะจดุ ตองมีอัตราการฉีดสารละลาย
โฟมไมนอยกวา 189 ลิตรตอนาที จํานวน
อุปกรณฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลาในการ
ฉีดสารละลายโฟม ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ตารางแสดงขนาดของถงัเก็บน้าํมนักับจํานวน
อปุกรณและระยะเวลาการฉดีสารละลายโฟม

(4) สารละลายโฟมตองมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามัน

(5) ปริมาณโฟมเขมขนท่ีตองจดัเก็บ ให
คํานวณจากสารละลายโฟมตาม (1) (2) และ
(3) ของถงัท่ีใชปริมาณโฟมเขมขนสงูสดุ

คลังน้าํมันท่ีมีปริมาณน้าํมันไมเกนิ 120

ลานลิตร ตองมีการสํารองโฟมเขมขนไวอีกไม
นอยกวาหนึ่งเทา

คลังน้ํามันท่ีมีปริมาณน้ํามันเกิน 120
ลานลิตร และคลังน้ํามันไมวาจะเก็บน้ํามันใน
ปริมาณเทาใดท่ีมีโรงกล่ันน้าํมันต้ังอยูติดกนั ตอง
มีการสาํรองโฟมเขมขนไวอีกไมนอยกวาสามเทา

ตารางแสดงจํานวนสารละลายโฟมท่ีตองฉีดเขาถงัเกบ็นํ้ามันขนาดใหญคํานวณ จากชนิดของถงัและชนิดของนํ้ามัน

ตารางแสดงขนาดของถงัเกบ็นํ้ามันกบัจํานวนอุปกรณฉดีสารละลายโฟม

ตารางแสดงขนาดของถังเกบ็นํ้ามันกับระยะเวลาในการฉดีสารละลายโฟม

เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร) จํานวนขั้นต่ําของอุปกรณฉีดสารละลายโฟม (จุด) 

ไมเกิน 19.50 

เกิน 19.50-36 

เกิน 36 

1 

2 

3 

 
เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร) เวลาขั้นต่ําของการฉีดสารละลายโฟม (นาที) 

ไมเกิน 10.50 

เกิน 10.50-28.50 

เกิน 28.50 

10 

20 

30 

 

 

ชนิดของถัง 

 

 

ชนิดของนํ้ามัน 

 

อัตราการใชสารละลายโฟม 

(ลิตรตอนาท ี

ตอตารางเมตร) 

 

พ้ืนที่ที่ใชในการคํานวณ 

(ตารางเมตร) 

 

เวลาที่ใชใน 

การคํานวณ (นาที) 

 

ชนิดหลังคา 

ติดตาย 

 

ชนิดไวไฟมาก 
 

4.1 

 

 

พื้นที่หนาตัดของถัง 

 

55 

ชนิดไวไฟปานกลาง 

หรือชนิดไวไฟนอย 

 

30 

 

ชนิดหลังคาลอย 
 

ทุกชนิด 
 

12.2 
พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกันโฟม 

บนหลังคาถังถึงผนังถัง 

 

20 

 

ชนิดหลังคาลอย 

ภายใน 

 

ชนิดไวไฟมาก 
 

4.1 

 

พื้นที่หนาตัดของถัง 

 

55 

ชนิดไวไฟปานกลาง 

หรือชนิดไวไฟนอย 

 

30 

 

ทุกชนิด 

 

12.2 

พื้นที่หนาตัดระหวางเข่ือนกันโฟมบน

หลังคาถังถึงผนังถัง กรณีหลังคาลอย

ภายในทําดวยเหล็ก 

 

20 
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(6) การเก็บโฟมเขมขนและอุปกรณ
ประกอบท่ีใชในการดับเพลิง ใหจัดเก็บไวโดย
รอบบริเวณคลังน้ํามันในท่ีท่ีสามารถมองเห็น
และนําไปใชงานไดโดยสะดวก และมีสภาพ
พรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา

ขอ 49 คลังน้าํมันตองจดัใหมีระบบจาย
น้าํสาํหรับดับเพลิงใหเพยีงพอตอการระงบัอัคคีภัย
ดังตอไปนี้

ถงัเกบ็น้าํมันท่ีอยูในรัศมีหนึง่เทาของเสน
ผาศูนยกลางของถงัตาม (ก) ในกรณท่ีี เปนถัง
ตามแนวต้ัง หรือหนึ่งเทาของความยาวถงัตาม
(ก) ในกรณท่ีีเปนถงัตามแนวนอน ท้ังนี ้การวัด
ระยะใหวัดจากผนงัถงัตาม (ก)

(3) ใชเปนน้าํดับเพลิงเพือ่สนบัสนนุการ
ดําเนนิการตาม (1) และ (2) โดยตองมีปริมาณ
น้าํในอัตราไมนอยกวา 1,900 ลิตรตอนาที เปน
เวลาไมนอยกวา 30 นาที

การคํานวณอัตราการจายน้ําตามวรรค
หนึง่ ใหคํานวณตาม (1) (2) และ (3) รวมกนั
จากสถานการณท่ีอาจเกดิข้ึนท่ีทําใหเกดิปริมาณ
การใชน้ําสูงสุด

ขอ 50 คลังน้าํมันตองจัดใหมีแหลงน้ํา
หรือท่ีเกบ็น้าํโดยแหลงน้าํหรือท่ีเกบ็น้าํนัน้ ตอง
มีปริมาณน้าํไมนอยกวาปริมาณการใชน้าํสงูสดุ
ตามขอ 49 อยูตลอดเวลา

ขอ 51 ถงัเกบ็น้าํมันดังตอไปนี ้ตองติดต้ัง
ระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ําหลอเย็น
หรือหัวฉีดน้าํท่ีสามารถหลอเยน็โดยรอบถงั และ
มีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

(1) ถังเก็บน้ํามันตามแนวต้ังท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางต้ังแต 6 เมตร ข้ึนไป และเก็บ
น้ํามันชนิดไวไฟมาก

(2) ถังเก็บน้ํามันตามแนวต้ังท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางต้ังแต 6 เมตร ข้ึนไป และเก็บ
น้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย
ยกเวนน้าํมันหลอล่ืน และอยูในพืน้ท่ีท่ีอยูอาศัย
หนาแนนมากหรอืหนาแนนปานกลางตามกฎหมาย
วาดวยการผงัเมือง แตในกรณท่ีีประกาศเขตพืน้ท่ี
ดังกลาวในภายหลัง ใหติดต้ังระบบฉีดสารละลาย
โฟมและระบบน้าํหลอเยน็หรือหัวฉีดน้าํท่ีสามารถ
หลอเย็นโดยรอบถงัโดยเร็ว

(3) ถังเก็บน้ํามันท่ีใชเก็บน้ํามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนดิไวไฟนอยท่ีอยูในกลุมถงั

(1) ใชสําหรับฉีดสารละลายโฟมใน
ขอ 48

(2) ใชเปนน้าํหลอเยน็โดยตองมีปริมาณ
นํา้ในอัตราไมนอยกวา 2 ลิตรตอนาทีตอตาราง
เมตร เปนเวลาไมนอยกวา 120 นาทีโดยการคิด
คํานวณพื้นท่ีของถังเก็บน้ํามัน ใหเปนไปตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้

(ก) ถงัเกบ็น้าํมันท่ีมีโอกาสเกดิการใชน้าํ
หลอเยน็ ใหคิดคํานวณพืน้ท่ีของผนงัถงัและหลัง
คาถัง และ

(ข) ถงัเก็บน้ํามันอ่ืนท่ีต้ังอยูโดยรอบถัง
เกบ็น้าํมันตาม (ก) ใหคิดเฉพาะพืน้ท่ีของผนัง
และหลังคา

เกบ็น้าํมันท่ีใชเกบ็น้าํมันชนดิไวไฟมากตาม (1)
ขอ 52 เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงตองมีความ

ดันและอัตราการไหลสอดคลองกบัปริมาณการ
ใชสารละลายโฟมน้าํหลอเยน็และอุปกรณตางๆ
ท่ีใชประกอบในการดับเพลิงตามท่ีกาํหนดในขอ
49 และตองมีเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงท่ีใชเคร่ืองยนต
อยางนอยหนึง่เคร่ือง โดยมีทอสาํหรับสบูน้าํจาก
แหลงน้าํหรือท่ีเกบ็น้าํขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 100 มิลลิเมตร โดยตําแหนงการปด
เปดของเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงตองอยูในตําแหนง
ท่ีสามารถเขาไปใชงานไดโดยสะดวกและมีสภาพ
พรอมใชงานไดตลอดเวลาและจะตองทําการตรวจ
สอบเคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงอยางนอยปละหนึง่คร้ัง
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ขอ 53 เคร่ืองสบูน้าํดับเพลิงและอุปกรณ
ท่ี ใชในการดับเพลิงตองติดต้ังหรือวางไวใน
ตําแหนงท่ีหางจากแทนจายน้าํมันกลุมถงัเกบ็น้าํมัน
และจุดรับหรือจายน้ํามันไมนอยกวา 30 เมตร

ขอ 54 เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้าํยาดับเพลิงและน้าํยาโฟมเขมขนตองตรวจ
สอบคุณภาพโดยการสุมตัวอยางอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง และตองจดัทํารายงานการตรวจสอบ
คุณภาพเกบ็ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึง่ปเพือ่
ใหกรมธรุกจิพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได

เคร่ืองดับเพลิงชนดิผงเคมีแหงหรือน้าํยา
ดับเพลิงและน้าํยาโฟมเขมขนตองมีคุณภาพและ
ปริมาณเพยีงพอพรอมใชงานไดตลอดเวลา

ขอ 55 ทอน้าํดับเพลิงและทอโฟมใหทาสี
ตลอดท้ังเสน โดยทอน้าํดับเพลิงใหใชสแีดง และ
ทอโฟมใหใชสีเหลือง

ขอ 56 คลังน้ํามันตองจัดใหมีระบบ
สัญญาณเตือนภัยท่ีสามารถไดยินหรือรับรูได
อยางท่ัวถงึ โดยติดต้ังอุปกรณแจงเหตุไวใกลแทน
จายน้าํมัน กลุมถังเกบ็น้าํมัน จุดรับน้าํมันหรือ
จุดจายน้ํามันไมนอยกวาสองตําแหนง โดยตอง
มีจาํนวนท่ีเพยีงพอตอการรักษาความปลอดภัย
และติดต้ังอุปกรณแจงเหตุในบรเิวณอาคารสาํนักงาน
หนึง่ตําแหนง หรือติดต้ังอุปกรณแจงเหตุตามท่ี
กรมธรุกจิพลังงานกาํหนดและตองทดสอบระบบ
สัญญาณเตือนภัย อยางนอยปละหนึง่คร้ัง

ขอ 57 ผูประกอบกจิการควบคุมตองจดั
ทําแผนระงบัเหตุเพลิงไหมและมีการฝกซอมแผน
ระงบัเหตุเพลงิไหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ท่ีคลังน้ํามันอยูในเขตทองท่ีอยางนอยปละหนึง่
คร้ัง และตองจัดทํารายงานการฝกซอมแผน
ระงบัเหตุเพลิงไหมเกบ็ไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาหนึง่ปเพือ่ใหกรมธรุกจิพลังงานสามารถเรียก
ตรวจสอบได

คลังน้าํมันใหแสดงรายงานการประเมิน
ความเสีย่งโดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีาร
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา

ขอ 58 ผูประกอบกจิการควบคุมตองจดั
ทําข้ันตอนในการรับหรือจายน้าํมันไวในบริเวณ
จุดรับน้าํมัน จุดจายน้าํมัน และแทนจายน้าํมัน

บทเฉพาะกาล
ขอ 59 คลังน้าํมันท่ีไดรับใบอนญุาตหรือ

ไดรับความเห็นชอบแบบแปลนและแบบกอสราง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้าํมันเชือ้เพลิง
อยูกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบติัตามกฎกระทรวงนี ้เวนแต

(1) ถงัเกบ็น้าํมันขนาดใหญระบบทอและ
อุปกรณ หากไมมีประวัติการทดสอบและตรวจสอบ
หรือมีประวัติดังกลาวแตเกนิสบิหาปนับถงึวันท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ชบงัคับ ใหดําเนนิการทดสอบและ
ตรวจสอบถงัเกบ็น้าํมันขนาดใหญ ระบบทอและ
อุปกรณ พรอมท้ังใหติดต้ังระบบอุปกรณเตือนภัย
ปองกนัน้าํมันลนถงัตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงนี้
ภายในสามปนบัแตวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ชบงัคับ

ในกรณทีีม่ปีระวติัการทดสอบและตรวจสอบ
ไมเกนิสบิหาปนบัถงึวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ชบงัคับ
ใหดําเนนิการทดสอบและตรวจสอบถงัเกบ็น้าํมัน
ขนาดใหญ ระบบทอและอุปกรณ พรอมท้ังให
ติดต้ังระบบอุปกรณเตือนภัยปองกนัน้าํมันลนถงั
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในสิบหาป
นบัแตวันท่ีไดทําการทดสอบและตรวจสอบคร้ัง
หลังสุด เวนแตระยะเวลาท่ีตองทําการทดสอบ
และตรวจสอบดังกลาวเหลือไมถึงสามปนับแต
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ทดสอบและตรวจสอบภายในสามปนบัแตวันท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ

(2) การปองกันและระงับอัคคีภัยตาม
หมวด 6 ใหดําเนนิการปรับปรุงใหเปนไปตามท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวงนีภ้ายในสามปนบัแตวันท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ชบงัคับ ยกเวนถงัเกบ็น้ํามันท่ีมี
ลักษณะตามขอ 51 ใหดําเนินการปรับปรุงการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยตามหมวด 6 เม่ือตอง
ทําการทดสอบและตรวจสอบถงัเกบ็น้าํมันขนาด
ใหญตาม (1)

(๓) ถังเก็บน้าํมันท่ีเก็บน้าํมันชนิดไวไฟ
นอย ใหทําการสรางเข่ือนกาํแพงหรือบอเกบ็กกั
น้ํามันมีความสูงไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดย
รอบถังเกบ็น้าํมันหรือกลุมถงัเกบ็น้าํมันภายใน
สามปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

(๔) ระบบทอน้ําดับเพลิงและทอโฟม
ตองปรับปรุงเกีย่วกบัสญัลักษณของส ีใหเปนไป
ตามขอ 55 ใหแลวเสร็จภายในสามปนบัแตวันท่ี
กฎกระทรวงนีใ้ชบังคับ

ขอ 60 คลังน้าํมันท่ีไดรับใบอนญุาตอยู
กอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ หากมีการร้ือ
ถอนแลวกอสรางถงัเกบ็น้าํมันข้ึนใหมในตําแหนง
เดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บน้ํามันไม
เกินกวาท่ีเคยไดรับใบอนุญาตไว ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบติัตามหมวด 2 และหมวด 3
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับระยะปลอดภัย

ขอ 61 คลังน้าํมันท่ีไดรับใบอนญุาตอยู
กอนวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ชบงัคับ หากมีการสราง
ถังเก็บน้ํามันข้ึนใหมในเขตคลังน้ํามันดังกลาว
ภายใน สบิปนบัแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหมีระยะปลอดภัยภายนอกตามขอ 20 (3) ได
ไมนอยกวา 100 เมตร


