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การปองกันและระงับอัคคีภัยคลังน้ํามัน
ตามกฎหมายบังคับไดกาํ หนดไวในกฎกระทรวง
คลังน้าํ มัน พ.ศ. 2556 หมวด 6 (ขอ 46 - ขอ
58) ออกโดยรัฐมนตรีวา การอุตสาหกรรม (นาย
พงษศกั ดิ์ รักตพงศไพศาล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2556) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 46 คลังน้ํามันตองติดตั้งระบบทอ
น้ําดับเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
100 มิลลิเมตร หรือเทากับขนาดของทอน้ํา
ประปาสําหรับดับเพลิงขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และตองมีหวั ทอจายน้าํ ดับเพลิงไมนอ ย
กวาสองจุด
ในกรณีที่ คลังน้ํามันมีระบบทอน้ําดับ
เพลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 200
มิลลิเมตร จะตองติดตัง้ ทอรับน้าํ จากภายนอกมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 100 มิลลิเมตร
หรือเทากับขนาดของทอน้าํ ประปาสําหรับดับเพลิง
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และตองมีหวั ทอ
รับไมนอ ยกวาสองหัวพรอมทัง้ ตองจัดใหมขี อ ตอ
เพือ่ รับน้าํ ดับเพลิงใหมีชนิดเดียวกับขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวย
ขอ 47 คลังน้าํ มันตองมีเครือ่ งดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแหง หรือน้าํ ยาดับเพลิงขนาดบรรจุ
ไมนอ ยกวา 6.80 กิโลกรัม และมีความสามารถ
ในการดั บ เพลิ ง ไม น อยกว า 3A 40B ตาม

มาตรฐานระบบป องกั นอั คคี ภั ยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ ทียบเทาตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ติดตัง้ ไวตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) อาคารเก็บน้ํามันตองมีเครื่องดับ
เพลิ งไม นอยกว าสองเครื่ อง ต อพื้ นที่ 200
ตารางเมตร เศษของ 200 ตารางเมตรใหคดิ เปน
200 ตารางเมตร

(2) อาคารบรรจุผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ของน้ํามันชนิดไวไฟปานกลาง ตองมีเครือ่ งดับ
เพลิงไมนอยกวาสีเ่ ครื่อง ตอพื้นที่ 200 ตาราง
เมตรสําหรับน้ํามันชนิดไวไฟนอยตองมีเครื่อง
ดับเพลิงไมนอยกวาหนึ่งเครื่องตอพื้นที่ 200
ตารางเมตร เศษของ 200 ตารางเมตรใหคดิ เปน
200 ตารางเมตร
(3) บริเวณทีต่ ั้งเครือ่ งสูบน้ํามันตองมี
เครือ่ งดับเพลิงไมนอ ยกวาหนึง่ เครือ่ งตอจํานวน
เครื่ องสู บน้ํามั นสองเครื่ อง กรณี มี เครื่ องสู บ
น้าํ มันมากกวาแปดเครือ่ งจะตองมีเครือ่ งดับเพลิง
ไมนอยกวาสีเ่ ครือ่ ง
(4) บริเวณแทนจายน้ํามันหรือจุดรับ
น้าํ มันตองมีเครือ่ งดับเพลิงไมนอ ยกวาหนึง่ เครือ่ ง
ตอจุดรับหรือจายน้าํ มันสองชอง
(5) บริ เวณจุ ดรั บหรื อจ ายน้ํามั นโดย
รถไฟขนสงน้าํ มัน ตองมีเครือ่ งดับเพลิงไมนอ ย
กวาหนึง่ เครือ่ งตอความยาวระหวางชองรับหรือ
จายน้ํามันไมเกิน 30 เมตร
(6) บริเวณทาเรือที่รับหรือจายน้ํามัน
ตองมีเครือ่ งดับเพลิงไมนอ ยกวาสองเครือ่ งตอจุด
รับหรือจายน้าํ มัน และใหมเี ครือ่ งดับเพลิงขนาด
บรรจุสารเคมีไมนอ ยกวา 50 กิโลกรัม อีกหนึง่
เครือ่ งตอจุดรับหรือจายน้าํ มัน
(7) การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง ใหตดิ ตัง้
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ตารางแสดงจํานวนสารละลายโฟมทีต่ อ งฉีดเขาถังเก็บน้ํามันขนาดใหญคํานวณ จากชนิดของถังและชนิดของน้ํามัน
ชนิดของถัง

ชนิดของน้ํามัน

ชนิดหลังคา
ติดตาย

ชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอย

ชนิดหลังคาลอย

ทุกชนิด

ชนิดหลังคาลอย
ภายใน

ชนิดไวไฟมาก
ชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟนอย

อัตราการใชสารละลายโฟม
(ลิตรตอนาที
ตอตารางเมตร)

พื้นที่ที่ใชในการคํานวณ
(ตารางเมตร)

4.1

พื้นที่หนาตัดของถัง

เวลาที่ใชใน
การคํานวณ (นาที)
55
30

12.2

พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกันโฟม
บนหลังคาถังถึงผนังถัง

4.1

พื้นที่หนาตัดของถัง

20
55
30

โดยรอบบริเวณคลังน้าํ มันในทีที่ สามารถมองเห็น
่
พื้นที่หนาตัดระหวางเขื่อนกันโฟมบน
และนําไปใชงานไดโดยสะดวก
ทุกชนิด
12.2
20
หลังคาถังถึงผนังถัง กรณีหลังคาลอย
ขอ 48 คลังน้าํ มันตองจัดใหมโี ฟมเขมขน
ภายในทําดวยเหล็ก
ทีน่ าํ มาใชเปนสารละลายโฟมไดตลอดเวลาตาม
ตารางแสดงขนาดของถังเก็บน้ํามันกับจํานวนอุปกรณฉดี สารละลายโฟม
หลักเกณฑดงั ตอไปนี้
เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร)
จํานวนขั้นต่ําของอุปกรณฉีดสารละลายโฟม (จุด)
(1) จํานวนสารละลายโฟมทีต่ อ งฉีดเขา
ไมเกิน 19.50
1
ถังเก็บน้าํ มันขนาดใหญ ใหคาํ นวณจากชนิดของ
เกิน 19.50-36
2
ถังและชนิดของน้าํ มันตามทีก่ าํ หนดไวในตาราง
เกิน 36
3
แสดงจํานวนสารละลายโฟมทีต่ องฉีดเขาถัง
ตารางแสดงขนาดของถังเก็บน้ํามันกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม
เก็บน้าํ มันขนาดใหญคาํ นวณจากชนิดของถัง
เสนผาศูนยกลางของถัง (เมตร)
เวลาขั้นต่ําของการฉีดสารละลายโฟม (นาที)
และชนิดของน้าํ มัน
(2) ปริมาณสารละลายโฟมตองเติมเต็ม
ไมเกิน 10.50
10
ทอโฟมโดยการคํานวณจากขนาด และความยาว
เกิน 10.50-28.50
20
รวมของทอโฟม
เกิน 28.50
30
(3) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใชสําหรับ
ฉีดเสริมเฉพาะจุด ตองมีอตั ราการฉีดสารละลาย
(4) สารละลายโฟมต องมี คุ ณสมบั ติ ลานลิตร ตองมีการสํารองโฟมเขมขนไวอีกไม
โฟมไม น อยกว า 189 ลิ ตรต อนาที จํานวน เหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของน้ํามัน นอยกวาหนึ่งเทา
(5) ปริมาณโฟมเขมขนทีต่ อ งจัดเก็บ ให
คลังน้ํามันที่มีปริมาณน้ํามันเกิน 120
อุปกรณฉดี สารละลายโฟมและระยะเวลาในการ
ฉีดสารละลายโฟม ใหเปนไปตามที่กําหนดใน คํานวณจากสารละลายโฟมตาม (1) (2) และ ลานลิตร และคลังน้ํามันไมวาจะเก็บน้ํามันใน
ปริมาณเทาใดทีม่ โี รงกลัน่ น้าํ มันตัง้ อยูต ดิ กัน ตอง
ตารางแสดงขนาดของถังเก็บน้าํ มันกับจํานวน (3) ของถังทีใ่ ชปริมาณโฟมเขมขนสูงสุด
อุปกรณและระยะเวลาการฉีดสารละลายโฟม
คลังน้าํ มันทีม่ ปี ริมาณน้าํ มันไมเกิน 120 มีการสํารองโฟมเขมขนไวอกี ไมนอ ยกวาสามเทา
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ขอ 50 คลังน้าํ มันตองจัดใหมแี หลงน้ํา
หรือทีเ่ ก็บน้าํ โดยแหลงน้าํ หรือทีเ่ ก็บน้าํ นัน้ ตอง
มีปริมาณน้าํ ไมนอ ยกวาปริมาณการใชนา้ํ สูงสุด
ตามขอ 49 อยูตลอดเวลา
ขอ 51 ถังเก็บน้าํ มันดังตอไปนี้ ตองติดตัง้
ระบบฉีดสารละลายโฟมและระบบน้ําหลอเย็น
หรือหัวฉีดน้าํ ทีส่ ามารถหลอเย็นโดยรอบถัง และ
มีสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
(1) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 6 เมตร ขึน้ ไป และเก็บ
น้ํามันชนิดไวไฟมาก
(2) ถังเก็บน้ํามันตามแนวตั้งที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 6 เมตร ขึน้ ไป และเก็บ
น้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย
ยกเวนน้าํ มันหลอลืน่ และอยูใ นพืน้ ทีท่ อี่ ยูอ าศัย
หนาแนนมากหรือหนาแนนปานกลางตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง แตในกรณีทปี่ ระกาศเขตพืน้ ที่
ดังกลาวในภายหลัง ใหตดิ ตัง้ ระบบฉีดสารละลาย
โฟมและระบบน้าํ หลอเย็นหรือหัวฉีดน้าํ ทีส่ ามารถ
หลอเย็นโดยรอบถังโดยเร็ว
(3) ถั งเก็บน้ํามันที่ ใชเก็บน้ํามั นชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยทีอ่ ยูใ นกลุม ถัง

(6) การเก็ บโฟมเข มข นและอุ ปกรณ
ประกอบที่ใชในการดับเพลิง ใหจัดเก็บไวโดย
รอบบริเวณคลังน้ํามันในที่ที่สามารถมองเห็น
และนําไปใช ง านได โดยสะดวก และมี สภาพ
พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา
ขอ 49 คลังน้าํ มันตองจัดใหมรี ะบบจาย
น้าํ สําหรับดับเพลิงใหเพียงพอตอการระงับอัคคีภยั
ดังตอไปนี้

(1) ใช สําหรั บ ฉี ดสารละลายโฟมใน
ขอ 48
(2) ใชเปนน้าํ หลอเย็นโดยตองมีปริมาณ
นํา้ ในอัตราไมนอ ยกวา 2 ลิตรตอนาทีตอ ตาราง
เมตร เปนเวลาไมนอ ยกวา 120 นาทีโดยการคิด
คํานวณพื้นที่ของถังเก็บน้ํามัน ใหเปนไปตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ถังเก็บน้าํ มันทีม่ โี อกาสเกิดการใชนา้ํ
หลอเย็น ใหคดิ คํานวณพืน้ ทีข่ องผนังถังและหลัง
คาถัง และ
(ข) ถังเก็บน้ํามันอื่นที่ตงั้ อยูโดยรอบถัง
เก็บน้าํ มันตาม (ก) ใหคิดเฉพาะพืน้ ทีข่ องผนัง
และหลังคา

ถังเก็บน้าํ มันทีอ่ ยูใ นรัศมีหนึง่ เทาของเสน
ผาศูนยกลางของถังตาม (ก) ในกรณีที่ เปนถัง
ตามแนวตั้ง หรือหนึ่งเทาของความยาวถังตาม
(ก) ในกรณีทเี่ ปนถังตามแนวนอน ทัง้ นี้ การวัด
ระยะใหวดั จากผนังถังตาม (ก)
(3) ใชเปนน้าํ ดับเพลิงเพือ่ สนับสนุนการ
ดําเนินการตาม (1) และ (2) โดยตองมีปริมาณ
น้าํ ในอัตราไมนอ ยกวา 1,900 ลิตรตอนาที เปน
เวลาไมนอยกวา 30 นาที
การคํานวณอัตราการจายน้ําตามวรรค
หนึง่ ใหคาํ นวณตาม (1) (2) และ (3) รวมกัน
จากสถานการณทอี่ าจเกิดขึน้ ทีท่ าํ ใหเกิดปริมาณ
การใชน้ําสูงสุด

เก็บน้าํ มันทีใ่ ชเก็บน้าํ มันชนิดไวไฟมากตาม (1)
ขอ 52 เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงตองมีความ
ดันและอัตราการไหลสอดคลองกับปริมาณการ
ใชสารละลายโฟมน้าํ หลอเย็นและอุปกรณตา งๆ
ทีใ่ ชประกอบในการดับเพลิงตามทีก่ าํ หนดในขอ
49 และตองมีเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงทีใ่ ชเครือ่ งยนต
อยางนอยหนึง่ เครือ่ ง โดยมีทอ สําหรับสูบน้าํ จาก
แหลงน้าํ หรือทีเ่ ก็บน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 100 มิลลิเมตร โดยตําแหนงการปด
เปดของเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงตองอยูใ นตําแหนง
ทีส่ ามารถเขาไปใชงานไดโดยสะดวกและมีสภาพ
พรอมใชงานไดตลอดเวลาและจะตองทําการตรวจ
สอบเครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงอยางนอยปละหนึง่ ครัง้

SAFET Y LIFE 3

ขอ 53 เครือ่ งสูบน้าํ ดับเพลิงและอุปกรณ
ที่ ใช ในการดั บเพลิ ง ต องติ ดตั้ ง หรื อวางไว ใน
ตําแหนงทีห่ า งจากแทนจายน้าํ มันกลุม ถังเก็บน้าํ มัน
และจุดรับหรือจายน้ํามันไมนอยกวา 30 เมตร
ขอ 54 เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง
หรือน้าํ ยาดับเพลิงและน้าํ ยาโฟมเขมขนตองตรวจ
สอบคุณภาพโดยการสุม ตัวอยางอยางนอยปละ
หนึ่งครัง้ และตองจัดทํารายงานการตรวจสอบ
คุณภาพเก็บไวเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาหนึง่ ปเพือ่
ใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียกตรวจสอบได
เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงหรือน้าํ ยา
ดับเพลิงและน้าํ ยาโฟมเขมขนตองมีคณ
ุ ภาพและ
ปริมาณเพียงพอพรอมใชงานไดตลอดเวลา
ขอ 55 ทอน้าํ ดับเพลิงและทอโฟมใหทาสี
ตลอดทัง้ เสน โดยทอน้าํ ดับเพลิงใหใชสแี ดง และ
ทอโฟมใหใชสีเหลือง
ข อ 56 คลั งน้ํามั นต องจั ดให มี ระบบ
สัญญาณเตือนภัยที่สามารถไดยินหรือรับรูได
อยางทัว่ ถึง โดยติดตัง้ อุปกรณแจงเหตุไวใกลแทน
จายน้าํ มัน กลุมถังเก็บน้าํ มัน จุดรับน้าํ มันหรือ
จุดจายน้ํามันไมนอยกวาสองตําแหนง โดยตอง
มีจาํ นวนทีเ่ พียงพอตอการรักษาความปลอดภัย
และติดตัง้ อุปกรณแจงเหตุในบริเวณอาคารสํานักงาน
หนึง่ ตําแหนง หรือติดตั้งอุปกรณแจงเหตุตามที่
กรมธุรกิจพลังงานกําหนดและตองทดสอบระบบ
สัญญาณเตือนภัย อยางนอยปละหนึง่ ครัง้
ขอ 57 ผูป ระกอบกิจการควบคุมตองจัด
ทําแผนระงับเหตุเพลิงไหมและมีการฝกซอมแผน
ระงับเหตุเพลิงไหมรว มกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ทีค่ ลังน้ํามันอยูใ นเขตทองที่อยางนอยปละหนึง่
ครั้ ง และต องจัดทํารายงานการฝ กซ อมแผน
ระงับเหตุเพลิงไหมเก็บไวเปนระยะเวลาไมนอ ย
กวาหนึง่ ปเพือ่ ใหกรมธุรกิจพลังงานสามารถเรียก
ตรวจสอบได
คลังน้าํ มันใหแสดงรายงานการประเมิน
ความเสีย่ งโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 58 ผูป ระกอบกิจการควบคุมตองจัด
ทําขัน้ ตอนในการรับหรือจายน้าํ มันไวในบริเวณ
จุดรับน้าํ มัน จุดจายน้าํ มัน และแทนจายน้าํ มัน
บทเฉพาะกาล
ขอ 59 คลังน้าํ มันทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตหรือ
ไดรบั ความเห็นชอบแบบแปลนและแบบกอสราง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้าํ มันเชือ้ เพลิง
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ เวนแต

(1) ถังเก็บน้าํ มันขนาดใหญระบบทอและ
อุปกรณ หากไมมปี ระวัตกิ ารทดสอบและตรวจสอบ
หรือมีประวัตดิ งั กลาวแตเกินสิบหาปนับถึงวันที่
กฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ ใหดาํ เนินการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน้าํ มันขนาดใหญ ระบบทอและ
อุปกรณ พรอมทัง้ ใหตดิ ตัง้ ระบบอุปกรณเตือนภัย
ปองกันน้าํ มันลนถังตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงนี้
ภายในสามปนบั แตวนั ทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ
ในกรณีทมี่ ปี ระวัตกิ ารทดสอบและตรวจสอบ
ไมเกินสิบหาปนบั ถึงวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ
ใหดาํ เนินการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้าํ มัน
ขนาดใหญ ระบบทอและอุปกรณ พรอมทั้งให
ติดตัง้ ระบบอุปกรณเตือนภัยปองกันน้าํ มันลนถัง
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในสิบหาป
นับแตวนั ทีไ่ ดทาํ การทดสอบและตรวจสอบครัง้
หลังสุด เวนแตระยะเวลาที่ตองทําการทดสอบ
และตรวจสอบดังกลาวเหลือไมถึงสามปนับแต
วั นที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใช บั ง คั บ ให ดําเนิ นการ
ทดสอบและตรวจสอบภายในสามปนบั แตวนั ที่
กฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ
(2) การปองกันและระงับอัคคีภัยตาม
หมวด 6 ใหดาํ เนินการปรับปรุงใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงนีภ้ ายในสามปนบั แตวนั ที่
กฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ ยกเวนถังเก็บน้ํามันทีม่ ี
ลักษณะตามขอ 51 ใหดาํ เนินการปรับปรุงการ
ปองกันและระงับอัคคีภยั ตามหมวด 6 เมือ่ ตอง
ทําการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้าํ มันขนาด
ใหญตาม (1)
(๓) ถังเก็บน้าํ มันที่เก็บน้าํ มันชนิดไวไฟ
นอย ใหทาํ การสรางเขือ่ นกําแพงหรือบอเก็บกัก
น้ํามันมีความสูงไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดย
รอบถังเก็บน้าํ มันหรือกลุม ถังเก็บน้าํ มันภายใน
สามปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

(๔) ระบบท อน้ําดับเพลิ งและท อโฟม
ตองปรับปรุงเกีย่ วกับสัญลักษณของสี ใหเปนไป
ตามขอ 55 ใหแลวเสร็จภายในสามปนบั แตวนั ที่
กฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ
ขอ 60 คลังน้าํ มันทีไ่ ดรับใบอนุญาตอยู
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบงั คับ หากมีการรื้อ
ถอนแลวกอสรางถังเก็บน้าํ มันขึน้ ใหมในตําแหนง
เดิม โดยมีขนาดและปริมาณการเก็บน้ํามันไม
เกินกวาที่เคยไดรับใบอนุญาตไว ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามหมวด 2 และหมวด 3
เฉพาะที่เกี่ยวกับระยะปลอดภัย
ขอ 61 คลังน้าํ มันทีไ่ ดรับใบอนุญาตอยู
กอนวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ หากมีการสราง
ถังเก็บน้ํามันขึ้นใหมในเขตคลังน้ํามันดังกลาว
ภายใน สิบปนบั แตวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหมรี ะยะปลอดภัยภายนอกตามขอ 20 (3) ได
ไมนอยกวา 100 เมตร
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