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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  การบํารุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  4  ข้อ  18  วรรคหนึ่ง  และข้อ  21  แห่งกฎกระทรวงภาชนะ
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ.  2560  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“เจ้าของถัง”  หมายความว่า  ผู้ค้าน้ํามันที่ปรากฏชื่อหรือเคร่ืองหมายที่กําหนดตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
“ครบวาระ”  หมายความว่า  ที่ได้ผ่านการทดสอบ  ตรวจสอบครบทุก ๆ  ๕  ปี  ในกรณีของถังเก็บ

และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  หรือที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุก ๆ  ๖  ปี  ในกรณีของถัง
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบคร้ังหลังสุด   

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติงาน  การจัดให้มีและบํารุงรักษา 

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ลิ้น  และอุปกรณ์ 
 

 

ข้อ 3 การใช้และการซ่อมบํารุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่ืองการใช้และการซ่อมบํารุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ข้อ 4 การซ่อมบํารุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามข้อ  3  ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของถัง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าของถัง   

ข้อ 5 ลิ้นสําหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ผลิตขึ้นใหม่  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน  ๑๐  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบคร้ังแรก  และห้ามนําลิ้นที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่กําหนด
มาใช้กับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม   

ข้อ 6 การเปล่ียนลิ้นสําหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามข้อ  5  ให้เป็นหน้าที่เจ้าของถัง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าของถัง   

ข้อ 7 ลิ้นสําหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ไม่เป็นไปตามข้อ  5  ซึ่งใช้กับถังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวหุงต้มอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้เจ้าของถังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นหนังสือจากเจ้าของถังปฏิบัติตามข้อ  6  ภายในเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
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หมวด  2 
การทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีไม่ทําลายสภาพเดิม  (nondestructive  examination) 

ของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

 

ข้อ ๘ วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว  ให้ปฏิบัติตามวิธีการทดสอบและตรวจสอบถัง  ด้วยกรรมวิธีที่ไม่ทําลายสภาพเดิม  
(nondestructive  examination)  ตามมาตรฐาน  ASME  Boiler  and  Pressure  Vessel  Code  
Section  VIII  หรือมาตรฐาน  API  620  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต  หรือสร้างขึ้นใหม่  
ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  ๑  ท้ายประกาศน้ี 

(๒) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินครบวาระ  ต้องทดสอบและตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  ๒  ท้ายประกาศน้ี 

(3) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรือแบบฝังไว้ในดินครบวาระ  ต้องทดสอบ
และตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  3  ท้ายประกาศน้ี 

(4) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวาระ  ต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามที่
กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  4  ท้ายประกาศนี้ 

(5) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ออกแบบ  ผลิต  หรือ
สร้างตามมาตรฐาน  API  620  ครบวาระ  ต้องทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่าตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ 
ที่  5  ท้ายประกาศน้ี 

(๖) ในกรณีที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เคยได้รับ
ความเห็นชอบหนังสือรับรองและผลการทดสอบและตรวจสอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมาแล้ว   
แต่ไม่ได้ใช้งานหรือเลิกใช้งาน  โดยถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ดังกล่าว  พ้นกําหนดวันครบวาระแล้ว  แต่ยังไม่จัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบภายในระยะเวลา   
ไม่เกิน  12  ปี  หากผู้ผลิตหรือสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
หรือผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์ที่จะนําถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวดังกล่าวมาใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า
ตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  1  ท้ายประกาศนี้ 

(๗) ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ซึ่งไม่เคยได้รับ 
ความเห็นชอบหนังสือรับรองและผลการทดสอบและตรวจสอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมาก่อน   
แต่มีลักษณะถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและมีประวัติการทดสอบ 
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบ   
หากผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์ที่จะนําถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่ง 
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าวมาใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบไม่น้อยกว่า
ตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ที่  1  ท้ายประกาศนี้ 

หากผลการทดสอบและตรวจสอบถังเ ก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่ง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามวิธีการทดสอบและตรวจสอบใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณีนั้น  
ปรากฏเหตุอันควรสงสัยจากการทดสอบและตรวจสอบว่า  อาจทําให้เกิดความไม่ม่ันคงแข็งแรงต่อถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรืออาจเกิดอันตรายขึ้นเม่ือใช้งานต่อไป  
และจําต้องได้รับการแก้ไข  ให้ผู้ทดสอบและตรวจสอบนําเสนอวิธีการแก้ไขและวิธีการทดสอบและ
ตรวจสอบให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแล้ว  จึงดําเนินการได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 



หลักเกณฑ์ที่ ๑ 
หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรอืสร้างขึ้นใหม ่
๑. ตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบ ผลิตหรือสร้างถัง พร้อมด้วยวิธีการค านวณถัง 
๒. ตรวจสอบวัสดุที่ใช้สร้างถังและกรรมวิธีการเชื่อม 
๓. ตรวจสอบขนาดของถัง 
4. ตรวจสอบความหนาของถัง 
5. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
6. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
7. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในและภายนอกทั้ งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่ เหล็ก  
     (magnetic particle examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination)  
8. ทดสอบและตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic examination)   
 หากในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถท าการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสไีด ้ให้ท าการทดสอบ 
ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination 
หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ 
หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data 
acquisition and data analysis ability) 
 แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME ก าหนดให้ใช้ทดแทนได ้ 
หากจะน ามาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนด าเนินการ 
9. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ 
10. จัดท ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ 

ก. ในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์นี้ข้อ 1 และข้อ 2 ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกระเบียบปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม 

ข. ในกรณีที่ท าการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิดทรงกลม 
(spherical tank) ให้ท าการวัดค่าการทรุดตัวของขาถังทั้งก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก 
รวมทั้งระหว่างที่ท าการทดสอบเมื่อบรรจุน้ าได้ร้อยละห้าสิบ ร้อยละเจ็ดสิบห้า และร้อยละร้อย 

ค. ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งออกแบบ ผลิตหรือสร้างตาม
มาตรฐาน API 620 ให้ท าการทดสอบและตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์นี้ข้อ 1 ถึงข้อ 9 ดังต่อไปนี ้
                ค.1 ทดสอบและตรวจสอบความต้านทานของวัสดุและรอยเชื่อม รวมทั้งบริเวณ heat affected zone 
ด้วยวิธีรับแรงกระแทก (impact test) ตามมาตรฐานออกแบบ      
              ค.2 ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมระหว่างพื้นถัง พร้อมแนวเชื่อมระหว่างพื้นถังและผนังถัง      
ด้วยวิธี vacuum box test 

    ค.3 ทดสอบและตรวจสอบถังชั้นนอก ด้วยวิธี pneumatic test พร้อมตรวจความแข็งแรงของ 
anchor bolt ด้วย 

 
 



 

 

-๒- 
 

หลักเกณฑ์ที ่๒ 
หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินครบวาระ 

๑. ตรวจสอบขนาดของถัง 
๒. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๓. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๔. ตรวจสอบความหนาของถัง 
๕. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก  
    (magnetic particle examination) หรอืวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination)  
    ยกเว้นส าหรับถังไม่มีช่องคนลอด (manhole) 
๖. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี  (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ 
    ท าการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ ครบวาระครั้งแรก 
 หากในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถท าการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได้ ให้ท าการทดสอบ 
ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination 
หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้เครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ 
หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data 
acquisition and data analysis ability) 
 แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME ก าหนดให้ใช้ทดแทนได้  
หากจะน ามาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนด าเนินการ 
๗. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ 
๘. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle   
    Examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบโดยวิธี 
    กระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ    
    (alternating current field measurement technique) ยกเว้นส าหรับถังหุ้มฉนวน 
๙. ตรวจสอบความแข็งแรงของขาถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๑๐. จัดท ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
ก. ในกรณีที่ท าการทดสอบและตรวจและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิดทรงกลม 

(spherical tank) ให้ท าการทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิกตามข้อ 7 หรือความดันในกาออกแบบ 
และให้ท าการวัดค่าการทรุดตัวของขาถัง ทั้งก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก รวมทั้งระหว่างที่ท า
การทดสอบเมื่อบรรจุน้ าได้ร้อยละห้าสิบ รอ้ยละเจ็ดสิบห้า และร้อยละรอ้ย  
 ข. ในกรณีผู้ประกอบกิจการจะขอท าการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ชนิดทรงกลม (spherical tank) เนื่องจากไม่สามารถหยุดการใช้งานถังเพื่อตรวจสอบตามข้อ ๓ ข้อ ๕  
และข้อ ๗ ได้ ให้ผู้ประกอบกิจการท าเอกสารการประเมินความเสี่ยงในการใช้งานถัง พร้อมน าเสนอวิธีการ
ทดสอบและตรวจสอบทดแทนที่เหมาะสม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนด าเนินการ  

    ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบข้อที่ได้รับการยกเว้นทุกสิบปี  
 
 



 

 

-๓- 
 

หลักเกณฑ์ที ่๓ 
หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายกา๊ซปิโตรเลียมเหลวแบบกลบหรอืฝังไว้ในดินครบวาระ 

๑. ตรวจสอบขนาดของถัง 
๒. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๓. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๔. ตรวจสอบความหนาของถัง 
๕. ตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle examination) 
    หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid dye penetrant examination) 
๖. ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี  (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ 
    ท าการทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ ครบวาระครั้งแรก 
 หากในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถท าการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได ้ให้ท าการทดสอบ 
ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination 
หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธตี้องใชเ้ครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ 
หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data 
acquisition and data analysis ability) 
 แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME ก าหนดให้ใช้ทดแทนได้  
หากจะน ามาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนด าเนินการ 
๗. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ 
๘. จัดท ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๔- 
 

หลักเกณฑ์ที ่4 
หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวครบวาระ 

๑. ตรวจสอบขนาดของถัง 
๒. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๓. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธพีินิจด้วยสายตา (visual examination) 
๔. ตรวจสอบความหนาของถัง 
๕. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle  
    examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination)  
๖. ทดสอบและตรวจสอบแนวเช่ือมด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (radiographic examination) ยกเว้นถังที่ท า 
    การทดสอบและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที ่๑ ครบวาระครั้งแรก 
 หากในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถท าการทดสอบด้วยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีได ้ให้ท าการทดสอบ 
ด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic examination) โดยเทคนิค phased array ultrasonic examination 
หรือวิธี time of flight diffraction ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใชเ้ครื่องมือที่สามารถบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ 
หรือกึ่งอัตโนมัติแบบคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ (computer based data 
acquisition and data analysis ability) 
 แต่ทั้งนี้ นอกเหนือจากวิธีตามวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นที่มาตรฐาน ASME ก าหนดให้ใช้ทดแทนได ้ 
หากจะน ามาใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดกีรมธุรกิจพลังงาน ในแต่ละกรณีก่อนด าเนินการ 
๗. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไฮดรอลิก (hydrostatic test) ตามมาตรฐานการออกแบบ 
๘. ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมภายนอกทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle   
    examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบโดยวิธี 
    กระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ    
    (alternating current field measurement technique)  
9. จัดท ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕- 
 

หลักเกณฑ์ที ่5 
หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

ที่ออกแบบ ผลิตหรือสร้างตามมาตรฐาน API 620 ครบวาระ 

๑. ตรวจสอบฐานรากถัง 
 1.1 ตรวจสอบระดับของฐานถังโดยรอบ 
 1.2 ตรวจสอบฐานถังโดยวิธีพนิิจด้วยสายตา (visual examination) 
 1.3 ตรวจสอบสมอยึดโยงตัวถังช้ันนอกกับฐานรากโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 
2. ตรวจสอบพื้นถังชั้นนอก (ตรวจสอบจากภายนอกถัง) 
 2.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 
 2.2 ตรวจสอบความหนาของพื้นถัง 
3. ตรวจสอบผนังถังช้ันนอก (ตรวจสอบจากภายนอกถัง) 
 3.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 
 3.2 ตรวจสอบความหนาของผนังถังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 

3.3  ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic particle  
                 examination) หรือวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) หรือการทดสอบ        
        โดยวิธีกระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบโดยการวัดสนามไฟฟ้า
        กระแสสลับ (alternating current field measurement technique) ในบริเวณ ดังต่อไปนี ้

- แนวเช่ือมระหว่างตัวถังและพื้นถัง 
- แนวเช่ือมแนวตั้งและแนวนอนทั้งหมดบนผนังถังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 
- แนวเช่ือมอื่นๆของส่วนควบแผ่นรองเสริมต่างๆที่ยึดโยงกับตัวถัง (สุ่มตรวจประมาณ 10 %) 

4. ตรวจสอบหลังคาถังช้ันนอก 
 4.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 

4.2 ตรวจสอบความหนาของหลังคาถัง 
5. ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ 
 5.1 ตรวจสอบโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) 
 5.2 ทดสอบและตรวจสอบสภาพแนวเช่ือมของช่องเปิดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก (magnetic  
                 Particle examination) หรอืวิธีสารแทรกซึม (liquid penetrant examination) 
       หรือการทดสอบโดยวิธีกระแสไหลวน (eddy current examination) หรือการทดสอบ 
       โดยการวัดสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current field measurement technique) 
 5.3 ตรวจสอบความหนาของช่องเปิด 
6. ตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆของถัง เช่น บันได แพลทฟอร์ม ตัวค้ ายัน โดยวิธีพินิจด้วยสายตา  
     (visual examination) 
7. ตรวจสอบฉนวนกันความร้อนโดยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination) และใช้อุปกรณต์รวจสอบ 

โดยถ่ายภาพความร้อน (thermo scan) ที่ผนังถังชั้นนอก 
8. จัดท ารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ 


