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1.  วัตถุประสงค 

 
  เพื่อใหเจาหนาที่กรมธุรกิจพลังงานและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนมาตรฐานในการควบคุมการ
การทดสอบและตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุกาซ  โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ และการพิจารณาใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
ถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระการใชงานซึ่งมีความจําเปนตองมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่กําหนด ใหเปนไปตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28  ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2514  ในฐานะนายตรวจจําเปนตองนํา
กระบวนการทางวิศวกรรมมาพิจารณาตัดสินใจอยางเปนระบบสําหรับการตรวจสอบและควบคุมการทดสอบของ
บริษัททดสอบ จึงเปนตองมีขอมูลและองคความรูรอบดาน เพื่อมาใชในการวิเคราะหพิจารณาอยางรอบคอบ อันจะ
ทําใหการตรวจสอบและทดสอบเปนไปดวยความถูกตองสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
   
2. หลักทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตใช 

ในการจดัทํา  คูมือบริหารกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุกาซ (ปล.2)  การพิจารณาตออายุใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุกาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทาง
รถไฟ และการพิจาณาใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระการใชงาน 
ไดมีการนําทฤษฏีตางๆมาประยุกตใช เชน 

- โครงการพัฒนาระบบบริหาร (PMQA)  
- เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและดุลยดัชนี (Balanced Scorecard) 
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V, 1998 Edition 
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII, Division 1, 1998 Edition 
- ASME   - Section VIII UG. 125-137 

         - Appendix II 
- ASME - PTC 25-1994 Pressure Relief Devices. 

    (Performance Test Codes) 
- API 527- Commercial Seat Tightness of Safety Relief Valves With Metal- 

     To – Metal Seats 
- The National Propane Gas Association Safety Bulletin # 113 – 78 USA. 
- NFPA 58-1998 Liquefied Petroleum Gas Code. USA. 
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3. ขอบเขต 
  ในการจัดทําคูมือการทดสอบและตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ การ
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ และการพิจารณาใหความ
เห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระการใชงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การถายทอดเพื่อนําไปเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานครอบคลุมไปถึงตั้งแตระดับอธิบดีลงไปตามลําดับโดยอาศัย
กระบวนการและขั้นตอนโดยมีการศึกษา สภาพปญหา กําหนดปญหา วิเคราะหปญหา และตัดสินใจปญหาจากการ
ตรวจสอบและทดสอบวาจะยอมรับผลดังกลาวหรือไมในการตรวจสอบและทดสอบ ซ่ึงรายละเอียดการศึกษาได
นํามาเขียนไวในคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้อยางละเอียดเพื่อใหหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชเปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 
  
4. คําจํากัดความ 
  “กาซ”  หมายความวา กาซไฮโดรคารบอนเหลว ซ่ึงไดแก โปรเปน โปรปลีนนอรมัลบิวเทน 
ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันเปนสวนใหญ 
  “ถังขนสงกาซ”  หมายความวา ภาชนะที่ใชบรรจุกาซ ที่ติดตั้งไวบนยานพาหนะขนสงกาซทาง
บก 
  “ผูคาน้ํามัน”  หมายความวา ผูคาน้ํามันซึ่งมีปริมาณการคาแตละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด ปละ
ตั้งแต 1,000,000 เมตริกตันขึ้นไป และไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตามกฎหมายวาดวย
น้ํามันเชื้อเพลิง 
  กลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย (Safety Valve)  หมายถึง กลอุปกรณที่ใชระบายความดันโดยถูก
กระตุนจากความดันดานเขา (In Let) และเปดระบายทันที ณ ความดันที่กําหนด 
  ความดันท่ีทํางาน (Popping Pressure) หมายถึง คาความดันดานขาวของกลอุปกรณนิรภัยแบบ
ระบายที่ทําใหล้ินระบายเปดสูงจากบาล้ินอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจสูงถึงระยะสุดของการเปดหรือไมก็ได 
  ความดันออกแบบ (Design Pressure)  หมายถึง คาความดันสูงสุดที่ออกแบบเพื่อการใชงานของ
ถังเก็บและจายกาซ และถังขนสงกาซ 
  ความดันท่ีปด (Reseat Pressure)  หมายถึง ความดันดานขาวของกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 
ณ จุดที่ล้ินระบายกําลังจะปดสนิทเขากับบาล้ิน ซ่ึงในการทดสอบมักกําหนดดวยการประเมินจํานวน 
ฟองกาซที่ร่ัวซึมกอนปดสนิท 
  อุปกรณท่ีใชในระบบทอกาซ  หมายถึง อุปกรณที่เปนสวนประกอบของถังเก็บและจายกาซ  ถัง
ขนสงกาซ และระบบทอที่ติดตั้งไวเพื่อเสริมความปลอดภัยของระบบ ขณะขนสง และใชงาน 
  อุปกรณปดฉุกเฉิน (Emergency Shut Off Valve)  หมายถึง อุปกรณที่ใชทําหนาที่เปด หรือปด
ล้ิน ที่ใตถังและระบบทอ โดยมีการออกแบบใหทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยอาจจะดวยคันโยกที่ใตถัง, อุปกรณ 
เปด/ปด ระยะไกลและแบบอัตโนมัติ 
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  อุปกรณปองกันการไหลกลับ (Back Check Valve, Check Valve) หมายถึง อุปกรณที่ควบคุมทิศ
ทางการไหลของของไหลใหไปในทิศทางที่ตองการ 
  อุปกรณปองกันการไหลเกิน (Excess Flow Valve / Excess Flow Check Valve)  หมายถึง
อุปกรณ ที่ทําหนาที่ลดและปด เมื่อเกิดอัตราการไหลของของไหลผานอุปกรณสูงเกินกวาที่กําหนดไว 
  กลอุปกรณนิรภัยในระบบทอ (Piping Safety Relief Valve)  หมายถึงอุปกรณที่ทําหนาที่ควบคุม
ความดันภายในทอ โดยจะทําการเปดระบายทันทีที่ระบบทอนั้นมีความดันเกินกวาที่กําหนด 
 
5. ลูกคาและคุณภาพของกระบวนการ 

5.1 ลูกคาและความตองการของลูกคาประกอบดวย 
ลูกคาสําหรับกรมธุรกิจพลังงานก็คือผูประกอบการหรือผูขอรับบริการพรอมดวยประชาชนหรือ

ผูรับบริการภายนอกแตถาเปนผูรับบริการภายในก็ประกอบดวย ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายวิชาการ ฝาย
ปฏิบัติการ และผูบริหารระดบัสูง เปนตน สวนความตองการของลูกคาหรือกลุมผูประกอบการคาดหวังวา
จะไดคุณประโยชนจากการดําเนินงานของกรมฯโดยรวมกลาวคือขอกฏหมายที่เปนธรรมนโยบายที่
ชัดเจนและแนนอนการบริการที่รวดเร็วและถูกตองไมยุงยาก ซับซอน และทั่วถึงมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การใหบริการเปนไปตาม พ.ร.บ ขาราชการบริการประชาชน การเขาถึงขอมูล ขาวสาร
สะดวกและงายดาย และการมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ 

5.2 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหและแหลงขอมลู  
5.2.1 การพัฒนา กําหนด กํากับดูแลมาตรฐานดานความปลอดภัยในการประกอบการ

ดานกาซปโตรเลียมเหลว อาศัยแหลงขอมูลมาจาก 
- จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมฯ  
-จํานวนสถานประกอบการทั้งหมดในกรณีสถานประกอบการปฏิบัติไดตามเกณฑที่

กฎหมายกําหนด 
 -จํานวนอุบิติเหตุที่เกดิขึ้น (คร้ัง/ป)ในกรณีการพัฒนาและกําหนดมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและครบถวนตามที่กฏหมายกําหนด 
-จํานวนกฎหมายที่ไดรับการปรับปรุง (ฉบับ/ป) ในกรณกีาร กําหนดหรือปรับปรุง

กฏหมายใหครอบคลุมความเสี่ยงภยัที่อาจจะเกิดขึ้นได 
5.2.2 การขอรับใบอนุญาตฯสถานประกอบการเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว 

แหลงขอมูล 
 -จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับใบอนญุาตฯ/สถานประกอบการทั้งหมด ใน

กรณีการตรวจถูกตองครบถวนตามทีก่ฎหมายกําหนดและกฎระเบียบตางๆ 
 -กําหนดเวลาใหบริการ ในกรณีการใหบริการรวดเรว็ตามกําหนด 

-จํานวนขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญาตฯในกรณีการลดขั้นตอนใหเหลือนอย
ที่สุด 
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 -จํานวนผูประกอบการที่บันทึกในฐานขอมูล/จํานวนผูประกอบการทั้งหมด 
(ราย/ป) ในกรณีฐานขอมูลของผูประกอบการ 

5.2.3การตออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลวแหลงขอมูลฯ 
 -จํานวนอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตฯ

ในกรณีการตรวจถูกตองครบถวนตรงตามทีก่ฏหมายและกฏระเบียบกําหนด 
-กําหนดเวลาใหบริการ ในกรณีการใหบริการรวดเรว็ตามกําหนด 
-จํานวนขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญาตฯในกรณีการลดขั้นตอนใหเหลือนอย
ที่สุด 

 -จํานวนผูประกอบการที่บันทึกในฐานขอมูล/จํานวนผูประกอบการทั้งหมด 
(ราย/ป) ในกรณีฐานขอมูลของผูประกอบการ 

5.2.4 การตรวจตราสถานประกอบการเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว แหลงขอมูลฯ 
-จํานวนอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นในสถานประกอบการและจํานวนสถานประกอบการ

ที่ทําผิดกฎหมาย/สถานประกอบกิจการทั้งหมด (ราย/ป) ในกรณีการตรวจถูกตอง  
 -กําหนดเวลาใหบริการ ในกรณีการใหบริการรวดเร็วตามกําหนด 
-จํานวนขั้นตอนทั้งหมดในการขออนุญาตฯในกรณีการลดขั้นตอนใหเหลือนอย
ที่สุด 

 -จํานวนผูประกอบการที่บันทึกในฐานขอมูล/จํานวนผูประกอบการทั้งหมด    
            (ราย/ป) ในกรณีฐานขอมูลของผูประกอบการ 
 

6. INPUT-OUTPUT ของกระบวนการ  
6.1 INPUT ของกระบวนการ ไดแก เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของโดยตรงดังนี ้

6.1.1  การขอรับใบอนุญาตฯสถานประกอบการเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว (ยานพาหนะขนสง
กาซทางบก)  การตรวจพจิารณาเอกสารหลักฐาน 

-คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุาซ ป.ล. 1 
-ภาพถายบัตรประจําตัวผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
-หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
-สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
-ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคนหสนธิ และผูมีอํานาจลงนาม  

      (ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
-เอกสารการตรวจสอบการเปนตัวแทนคาตาง/ม.7 
-สําเนาทะเบียนยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ   
-แบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอปุกรณ  
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-รายการคํานวณการติดตั้งถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอุปกรณ  
-แบบกอสรางถังขนสงกาซ พรอมรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังขนสงกาซบนรถไฟ 
-เอกสารรับรองการผานกรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) ของถังขนสงกาซบนรถไฟ 
-เอกสารรับรองการทดสอบแรงดึง (Tensile stress) ของนอตยึดถังขนสงกาซบนรถไฟ 
6.1.2  การขอตออายุใบอนญุาตฯสถานประกอบการเกีย่วกับกาซปโตรเลียมเหลว (ยานพาหนะ

ขนสงกาซทางรถไฟ)  การตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
-คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุาซ ป.ล. 3 
-ภาพถายบัตรประจําตัวผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
-หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
-สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
-ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคนหสนธิ และผูมีอํานาจลงนาม  

      (ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
-เอกสารการตรวจสอบการเปนตัวแทนคาตาง/ม.7   
-แบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอปุกรณ  
6.1.3  การขอทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวครบวาระการใชงาน การตรวจ

พิจารณาเอกสารหลักฐาน 
-คํารองขอทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวครบวาระการใชงาน 
-สําเนาใบอนญุาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ป.ล. 2 
-สําเนาสมุดคูมือประจําถัง 
-ภาพถายบัตรประจําตัวผูขอรับบริการ 
 -หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
-สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ (ถามี)  
-ภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือบริคนหสนธิ และผูมีอํานาจลงนาม  

      (ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
-แบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซ ระบบทอกาซ และอปุกรณ  
 

6.2 OUTPUT ของกระบวนการ  ไดแก 
6.2.1  การขอรับใบอนุญาตฯสถานประกอบการเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว (ยานพาหนะขนสง

กาซทางรถไฟ)   
-ใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุกาซ ป.ล. 2 
-แบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซระบบทอกาซและอปุกรณ ที่ไดรับความเหน็ชอบแลว 
 
 



 8
 

6.2.2  การขอตออายุใบอนญุาตฯสถานประกอบการเกีย่วกับกาซปโตรเลียมเหลว (ยานพาหนะ
ขนสงกาซทางรถไฟ)   

-ใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจุกาซ ป.ล. 2 
6.2.3  การขอทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวครบวาระการใชงาน   

-สมุดคูมือประจําถัง 
 

6.3 QPM ความสัมพันธระหวางคุณภาพทีส่รางขึ้นกับวิธีปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ 
 

  ขอกฎหมายการขอรับใบอนญุาตฯ 
   ขอ 47 (5) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายทุกตัวตองมีช่ือ หรือตรา  หรือเครื่องหมายการคาของ
ผูผลิตติดอยูและตองไดรับการทดสอบ (testing) กอนการติดตั้งหรือกอนการใชงานและตองทําการทดสอบทุกป
ในวาระที่จะตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  โดยมีแผนปายที่มีช่ือ หรือตรา  ของผูทดสอบ  และ วัน 
เดือน  ป  ที่ทดสอบกลอุปกรณนิรภัยนั้นผูกติดไว  และตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการ
ทดสอบดวย  ล้ินทุกตัวตองมีช่ือ  หรือตรา  หรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตติดอยู  และตองไดรับการทดสอบ
กอนการใชงาน  และตองทําการทดสอบตามวาระที่มีการทดสอบและตรวจสอบ (testing  and  examination) ถัง
เก็บและจายกาซ  โดยมีแผนปายที่มีช่ือ  หรือตราของผูทดสอบ  และวัน  เดือน ป  ที่ทดสอบลิ้นนั้นผูกติดไว  และ
ตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบดวย 
  เมื่อติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายและลิ้นเขากับถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  แลวตองมี
การทดสอบอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ  โดยมีช่ือหรือตรา  ของผูทดสอบ  
วัน  เดือน  ป  ที่ทดสอบติดบนอุปกรณนิรภัยและล้ินนั้นหรือจะใชปายที่มีช่ือ  หรือตราของผูทดสอบ  และวัน 
เดือน  ป  ที่ทดสอบผูกติดไวก็ได  และตองมีหนังสือรับรองการทดสอบกํากับไวดวย 
  ขอ 52 (7)เมื่อติดตั้งระบบทอกาซเสร็จแลว  และกอนเริ่มบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซปโตรเลียม
เหลว  ตองทดสอบระบบทอกาซทั้งหมดดวยความดันไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของความดันใชงาน  โดยรักษาความ
ดันที่ใชทดสอบใหคงที่ไมนอยกวาสามสิบนาทีจนเปนที่แนนอนวาระบบทอกาซไมร่ัวจึงจะทําการบรรจุกาซได 
  ขอ 59 ในการทดสอบและตรวจสอบ ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ระบบทอกาซ และอุปกรณ
ตาม  ถาการทดสอบและตรวจสอบมิไดกระทําโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ      ผูทดสอบและตรวจสอบ
จะตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมธุรกิจพลังงาน **กําหนด และตองไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจ
พลังงาน** ใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
             ขอ 62 วรรค 2  กอนบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ที่ผานการทดสอบและ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาของและผูครอบครองถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ตองจัดใหมีการทดสอบและ
ตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  อีกครั้งหนึ่งโดยใชความดันไฮดรอลิก 1.5 เทาของความดันที่ใชคํานวณ
ออกแบบถังและรักษาความดันที่ใชทดสอบใหคงที่ไวไมนอยกวา 30 นาที  เพื่อใหการขยายตัวเกิดขึ้นอยางเต็มที่
และตองไมปรากฏสวนบกพรองใดๆ  ของถังที่อาจทําใหเกิดอันตรายได 
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  ขอ 65  การทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 ขอ 63และขอ 64 ตองกระทําตอหนานายตรวจ  
และผลการคํานวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน
ขอกฎหมายการตออายุใบอนุญาตฯ 
    
 ขอกฎหมายการขอตออายุใบอนุญาตฯ 
   ขอ 47 (5) กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายทุกตัวตองมีช่ือ หรือตรา  หรือเครื่องหมายการคาของ
ผูผลิตติดอยูและตองไดรับการทดสอบ (testing) กอนการติดตั้งหรือกอนการใชงานและตองทําการทดสอบทุกป
ในวาระที่จะตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  โดยมีแผนปายที่มีช่ือ หรือตรา  ของผูทดสอบ  และ วัน 
เดือน  ป  ที่ทดสอบกลอุปกรณนิรภัยนั้นผูกติดไว  และตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการ
ทดสอบดวย  ล้ินทุกตัวตองมีช่ือ  หรือตรา  หรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตติดอยู  และตองไดรับการทดสอบ
กอนการใชงาน  และตองทําการทดสอบตามวาระที่มีการทดสอบและตรวจสอบ (testing  and  examination) ถัง
เก็บและจายกาซ  โดยมีแผนปายที่มีช่ือ  หรือตราของผูทดสอบ  และวัน  เดือน ป  ที่ทดสอบลิ้นนั้นผูกติดไว  และ
ตองมีหนังสือรับรองสมรรถภาพและรายละเอียดในการทดสอบดวย 
  เมื่อติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายและลิ้นเขากับถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  แลวตองมี
การทดสอบอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ  โดยมีช่ือหรือตรา  ของผูทดสอบ  
วัน  เดือน  ป  ที่ทดสอบติดบนอุปกรณนิรภัยและล้ินนั้นหรือจะใชปายที่มีช่ือ  หรือตราของผูทดสอบ  และวัน 
เดือน  ป  ที่ทดสอบผูกติดไวก็ได  และตองมีหนังสือรับรองการทดสอบกํากับไวดวย 
  ขอ 59 ในการทดสอบและตรวจสอบ ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ระบบทอกาซ และอุปกรณ
ตาม  ถาการทดสอบและตรวจสอบมิไดกระทําโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ      ผูทดสอบและตรวจสอบ
จะตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมธุรกิจพลังงาน **กําหนด และตองไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจ
พลังงาน** ใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
  ขอ 63 วรรค 3  ในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซประจําปทุกครั้งตองตรวจสอบ
ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวดวยกรรมวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection ) หากพบวาถังขนสงกาซ
ปโตรเลียมเหลว  ดังกลาว มีรอยตําหนิหรือบกพรองอันอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซ  เจาของหรือผู
ครอบครองขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ ปโตรเลียมเหลว  นั้น 
ตามขอ 62  
             ขอ 65  การทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 ขอ 63 และขอ 64  ตองกระทําตอหนานายตรวจ  
และผลการคํานวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน** 
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 ขอกฎหมายใชพิจารณาในการตรวจตรา 
             1.สภาพโดยรวมของยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
 ขอ 63 วรรค 3  ในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซประจําปทุกครั้งตองตรวจสอบถังขนสง
กาซปโตรเลียมเหลวดวยกรรมวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection ) หากพบวาถังขนสงกาซปโตรเลียม
เหลว  ดังกลาว มีรอยตําหนิหรือบกพรองอันอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซเจาของหรือผูครอบครอง
ขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ ปโตรเลียมเหลว  นั้น ตามขอ 62 
 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง   หลักเกณฑและวธีิการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟและลักษณะ
และสวนประกอบภายในถังขนสงกาซบนรถไฟอบภายในถังขนสงกาซ  ขอ 5 (1) (๑)  กรณีถังขนสงกาซที่
ออกแบบ  และสรางใหตั้งอยูบนฐานรองรบัตองยึดถังและฐานรองรับใหติดแนนกับโครงของรถไฟ  โดยใชเหล็ก
ยึดตรงบริเวณฐานรองรับถังขนสงกาซและใหมีอุปกรณในการยึดแนน  ระหวางถังขนสงกาซกับโครงรถไฟ  เชน 
สายรัดที่มีเกลยีวเรง (Turnbuckle) สมอยึด (Anchor) หรือตัวคํ้ายัน (stop) และวัสดุที่ใชทําอุปกรณประกอบของ
ฐานรองรับ สายรัดที่มีเกลยีวเรง สมอยึด หรือตัวคํ้ายนัตองออกแบบใหมีความเคนไมเกิน ๐.๒๕ เทากับของความ
เคนประลัย (ultimate strength) ของวัสดุที่ใชทําฐานรองรับถังขนสงกาซ 
 ถังขนสงกาซที่ไมไดสรางฐานรองรับติดแนนมาพรอมกับตัวถังขนสงกาซจากโรงงานยึดแนน
ฐานรองรับเขากับถังขนสงกาซ  หามเชื่อมโดยตรงกับผนังถังขนสงกาซตองกระทําโดยเชื่อมเขากับแผนเหล็ก
รองรับ (Pad) ซ่ึงสรางพรอมถังขนสงกาซจากโรงงานแผนเหล็กรองรับดังกลาว ตองมีคุณสมบัติลักษณะและการ
ประกอบดังนี้ 

(ก) ตองเปนวัสดุชนิดเดียวกับวัสดุที่ใชทําถังขนสงกาซ 
(ข) ตองมีความหนาไมเกินความหนาของผนังถังขนสงกาซ  และตองมีความหนาไมนอย

กวา ๖  มิลลิเมตร 
(ค) ตองยื่นจากขอบของฐานรองรับออกไปทุกดานไมนอยกวา ๔ เทา ของความหนาของ

แผนเหล็กรองรับดังกลาว 
(ง) ตองลบมุมของแผนเหล็กรองรับใหกลมและรัศมีเทากับ  ๐.๒๕  ถึง ๐.๕ เทาของความ

กวางของแผนเหล็กรองรับ 
(จ) ตองเจาะรูแผนเหล็กรองรับ  เพื่อระบายอากาศและความชื้นกอนเชื่อมเขากับผนังถัง

ขนสงกาซ  และหลังจากเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหอุดรูดังกลาว  เพื่อปองกันความชื้น 
(ฉ) ตองเชื่อมแผนเหล็กรองรับเขากับผนังถังขนสงกาซ  โดยการเชื่อมตอเนื่องแบบฟลเลต 

(continuous  fillet  welding ) 
(ช) ตําแหนงของแผนเหล็กรองรับตองไมทับกับแนวเชื่อมของผนังถังขนสงกาซ 

(๒)  กรณีถังขนสงกาซที่ออกแบบและสรางโดยไมมีฐานรองรับใหยึดถังขนสงกาซติดแนนกับ
โครงของรถไฟ  โดยมีฐานรองรับตามยาวของตัวถังขนสงกาซ  ซ่ึงสรางพรอมถังขนสงกาซจากโรงงาน 
 ฐานรองรับตามยาวตองมีคุณสมบัติ  ลักษณะ  และการประกอบ ดังนี้ 
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(ก) ตองเปนวัสดุชนิดเดียวกันกับวัสดุที่ใชทําถังขนสงกาซ 
(ข) ตองรับน้ําหนักของถังขนสงกาซและอุปกรณรวมทั้งกาซที่บรรจุและแรงภายนอกตางๆ  

ที่กระทําตอถังขนสงกาซได  ทั้งนี้ตองมีความหนาไมนอยกวา ๖ มิลลิเมตร 
(ค) ตองเช่ือมฐานรองรับตามยาวเขากับผนังถังขนสงกาซ  โดยการเชื่อมตอเนื่องแบบ  ฟล

เลต  ยกเวนบริเวณที่ผานแนวเชื่อมตามขวางของถังขนสงกาซ  และตําแหนงของแนวเชื่อมตองไมทับกับแนวเชื่อม
ของถังขนสงกาซ 
 การยึดแนนของถังขนสงกาซกับโครงของรถไฟดวยเหล็กประกับตองเช่ือมเหล็กประกับติดกับ
ฐานรองรับตามความยาวของถังขนสงกาซ  และยึดเหล็กประกับติดกับโครงของรถไฟโดยใชสลักเกลียว (Bolt) 
หรือสลักเกลียวสองขาง (stud) หามเชื่อมเหล็กประกับเขากับตัวถังขนสงกาซโดยตรง วัสดุที่ใชทําเหล็กประกับ
ตองออกแบบใหมีความเคนไมเกิน ๐.๒๕  เทาของความเคนประลัยของวัสดุที่ใชทําบานรองรับตามความยาวของ
ถังขนสงกาซ 
 ถังขนสงกาซที่จะนํามาติดตั้งบนรถไฟ  ตองผานกรรมวิธีทางความรอน (heat  treatment) ภายหลังการ
เชื่อม  หรือวิธีอ่ืนที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบยกเวนถังขนสงกาซที่สรางจากเหล็กกลาเจือสูง (high  alloy  
stell )  หรือวัสดุที่ไมใชเหล็ก (non-ferrous  material ) ทั้งนี้  ถังขนสงกาซที่ไดผานกรรมวิธีทางความรอน (heat 
treatment ) ภายหลังการเชื่อมตองมีเอกสารรับรองจากโรงงาน 
 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง   หลักเกณฑและวิธีการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟและลักษณะ
และสวนประกอบภายในถังขนสงกาซบนรถไฟอบ ขอ 5 (1) (๑)  ขอ ๖  ถังขนสงกาซ ที่ติดตั้งไวบนรถไฟ ตองมี
ขอความแสดง “เครื่องหมายการคาและหมายเลขโทรศัพทของผูคาน้ํามัน   วัน เดือน ป    ที่ใบอนุญาตหมดอายุ
และเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซจากกรมธุรกิจพลังงานไวที่ดานขาง ดานนอกของตัวถังขนสงกาซ
ทั้งสองดาน” ดวยตัวอักษรสีแดงมีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน และอานไดงายในระยะ ๒๕ เมตร สําหรับ
เครื่องหมายการคาของผูคาน้ํามันตองมีขนาดสวนสูงไมนอยกวา    ๑/๔ ของเสนผาศูนยกลางภายนอกของถัง
ขนสงกาซ 
 
 ขอกฎหมายการขอทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวครบวาระการใชงาน 
   ขอ 59 ในการทดสอบและตรวจสอบ ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ระบบทอกาซ และอุปกรณ
ตาม  ถาการทดสอบและตรวจสอบมิไดกระทําโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ      ผูทดสอบและตรวจสอบ
จะตองมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรมธุรกิจพลังงาน **กําหนด และตองไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจ
พลังงาน** ใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ 
 ขอ 62 วรรค 2  กอนบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ที่ผานการทดสอบและ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เจาของและผูครอบครองถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว ตองจัดใหมีการทดสอบและ
ตรวจสอบถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  อีกครั้งหนึ่งโดยใชความดันไฮดรอลิก 1.5 เทาของความดันที่ใชคํานวณ
ออกแบบถังและรักษาความดันที่ใชทดสอบใหคงที่ไวไมนอยกวา 30 นาที  เพื่อใหการขยายตัวเกิดขึ้นอยางเต็มที่
และตองไมปรากฏสวนบกพรองใดๆ  ของถังที่อาจทําใหเกิดอันตรายได 
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  ขอ 63 วรรค 3  ในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซประจําปทุกครั้งตองตรวจสอบ
ถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลวดวยกรรมวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection ) หากพบวาถังขนสงกาซ
ปโตรเลียมเหลว  ดังกลาว มีรอยตําหนิหรือบกพรองอันอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซ  เจาของหรือผู
ครอบครองขนสงกาซปโตรเลียมเหลว  ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ ปโตรเลียมเหลว  นั้น 
ตามขอ 62  
             ขอ 65  การทดสอบและตรวจสอบตามขอ 62 ขอ 63 และขอ 64  ตองกระทําตอหนานายตรวจ  
และผลการคํานวณและหรือผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน** 
 
7 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจกุาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
            ภารกิจหลักของกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวของโดยตรงกับการกํากับดูแลดานความปลอดภัยของ

สถานที่ประกอบกิจการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวรวมถึงกิจการเกี่ยวกับการขนสงกาซ และสถานที่เก็บกาซ  เร่ิม
ตั้งแตสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ  ถังเก็บและจายกาซ  ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณความ
ปลอดภัย  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆ ซ่ึงกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529)  แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531)  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536)  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2545)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28  ลงวันที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ. 2514  ซ่ึงตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ขอ 3 กําหนดไววาผูที่ประสงคจะประกอบกิจการบรรจุกาซลงในภาชนะบรรจุกาซ ซ่ึงมี
ความจุเกิน 0.05 ลิตร หรือประสงคจะประกอบกิจการบรรจุกาซจากถังขนสงกาซลงในถังเก็บและจายกาซ ตอง
เปนผูคาน้ํามัน หรือตัวแทนคาตางของผูคาน้ํามัน และตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตาม
แบบ ป.ล. 1  
  ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ   โดยยานพาหนะขนสงกาซทาง
รถไฟ นั้นจะตองพิจารณาจากขอมูล 2 ประเภท  คือ 

1. ขอมูลทางดานเอกสาร (Documentary  Data) 
2. ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data) 

 
ขั้นตอนการยืน่เรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
 -  ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟตองยื่นเรื่องตอ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
ฯ 
 - เมื่อยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตฯ  แตไมไดแจงวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบ  
ตองมีหนังสือแจง กําหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อีก
คร้ังหนึ่ง 
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 - ตรวจสอบหมายเลขประจําถังบนตัวถังขนสงกาซบนรถไฟที่จะนํามายึดกับแมแครรถไฟใหตรงกับ
หมายเลขทะเบียนรถไฟที่ออกใหจากการรถไฟแหงประเทศไทย ดังนี้ บทก. x-xx-xxx โดยในบัจจุบันมีหมายเลข 
บทก.  2-47-001 ถึง บทก. 2-47-72 และ บทก. 2-50-001 ถึง บทก. 2-50-054 รวมจํานวน 126 ตู 
 
1. ขอมูลทางดานเอกสาร (Documentary Data)  
  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ของยานพาหนะ
ขนสงกาซทางรถไฟ  ประกอบดวย 
                        1. คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ตามแบบ ป.ล. 1 
                        2. สําเนาบัตรประจําตัวผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
                        3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
                           4. สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
                           5. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
                           6. สําเนาทะเบียนยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ   
                           7.รายการคํานวณออกแบบและแบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟ ระบบทอและอุปกรณ 
(จํานวน 3 ชุด)  
                          8. สําเนาสมุดคูมือประจําถังขนสงกาซบนรถไฟ 
                         
2. ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data) 

การทดสอบเพื่อออกใบอนุญาตยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ ประกอบดวยการทดสอบอัน
ประกอบดวยโดยมีรายละเอียดในการที่จะพิจารณาดังนี้ 

2.1    การตรวจสอบแบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซ ระบบทอ และอุปกรณ ใหถูกตองตาม
ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน  เ ร่ือง หลักเกณฑและวิธีการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟ  และลักษณะและ
สวนประกอบภายในถังขนสงกาซบนรถไฟ ลงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2539   
                        2.1.1 ถังขนสงกาซที่นํามาติดตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานกอน   

2.1.2 แบบกอสรางระบบทอและอุปกรณจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการออกแบบและตาม        
         หลักวิศวกรรม กลาวคือตองเปนเหล็กกลาที่ใชกับกาซโดยเฉพาะและไมมีตะเข็บ 
2.1.3 ตองตรวจสอบ การติดตั้ง ถังขนสงกาซบนรถไฟ ระบบทอ และอุปกรณ ใหตรงตามแบบที่

ไดขอ  อนุญาตฯไวและ ตองถูกตองตาม ประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการติดตั้งถังขนสงกาซบนรถไฟ และลักษณะและสวนประกอบภายในถังขนสงกาซบน
รถไฟ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2539  
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 2.2   การทดสอบดวยวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection Methods) 

  เปนการทดสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาแนวเชื่อม ความสมบูรณของอุปกรณ และอื่นๆ โดยใช
สายตา ตองอาศัยความชํานาญและลักษณะการชางสังเกตของผูทดสอบหรือเจาหนาที่หรือนายตรวจ หากพบวา ถัง
เก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ดังกลาว มีรอยตําหนิหรือบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซ 
เจาของหรือผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซจะตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
และจายกาซ  หรือถังขนสงกาซ ตามขอ 62 นั่นคือ กฎหมายไดใหอํานาจในการบังคับใชเมื่อมีการพบเห็นรอย
ตําหนิ  หรือบกพรองที่เกิดขึ้น บนถังขนสงกาซหรือถังเก็บและจายกาซ  

2.3   การทดสอบและตรวจสอบ (Testing Methods) 
ช้ินสวนและอุปกรณของยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟที่จะนํามาทดสอบ เพื่อพิจารณาออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ นั้น ไดแก 
2.3.1 ถังขนสงกาซบนรถไฟ 
2.3.2 ล้ินและอุปกรณนิรภัย 
2.3.3 ขอตอสวม (Coupling) 

 
2.3.1 ถังขนสงกาซบนรถไฟ 
         ถังขนสงกาซที่ใชอยูในปจจุบัน ทํามาจากวัสดุประเภท 

-   เหล็กกลา (Carbon steel) 
-   เหล็กกลาเจือสูง (High alloy steel) 
-   วัสดุที่ไมใชเหล็ก (Nonferrous material) 

ถังขนสงกาซบนรถไฟที่สรางจากวัสดุเหล็กกลาเจือสูง หรือวัสดุที่ไมใชเหล็ก ไมตองผาน
กรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) แตตองมีเอกสารรับรองจากโรงงานประกอบ สวนถังขนสงกาซที่สราง
จากเหล็กกลา (Carbon steel) ตองผานกรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) แตถังขนสงกาซบนรถไฟในบัจจุ
บันนี้ ผลิตจากเหล็กกลา (Carbon steel) จึงตองตองผานกรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) 

สําหรับในกรณีถังขนสงกาซบนรถไฟที่สรางขึ้นใหม ผูผลิตจะตองทําการทดสอบและตรวจสอบ
โดยกรรมวิธีที่ไมทําลายสภาพเดิมของถัง (Nondestructive examination) โดยผูซ่ึงไดรับใบรับรองเปนผูทดสอบ
และตรวจสอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และกอนที่จะทําการบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซ จะตองจัดใหมีการ
ทดสอบโดยใชความดันไฮโดรลิก 1.5 เทา ของแรงดันที่ใชออกแบบถัง (1.724 Mpa หรือ 250 psi) และรักษาความ
ดันทดสอบใหคงที่ (375 psi) ไวไมนอยกวา 30 นาที  

2.3.2 ล้ินและอุปกรณนิรภัยชนิดระบาย (ตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ) 
 ไดแกอุปกรณดังตอไปนี้ 

2.3.2.1   Charge/Discharge & Vapour Valve 
2.3.2.2   Back Pressure Check Valve 
 



 15
 
2.3.2.3   Emergency & Excess Flow Valve 
2.3.2.4   Safety Valve 

ในลําดับ 2.3.2.1 - 2.3.2.3 เปนล้ิน (Valve) ใชสําหรับปด - เปด เพื่อใหสวนที่เปนของเหลว 
(Liquid) หรือไอของกาซ (Vapour) ผานเขาออกได สวนในลําดับ 2.3.2.4 เปนกลอุปกรณนิรภัยชนิดระบาย ซ่ึงกล
อุปกรณนิรภัยชนิดระบาย จะตองมีการทดสอบทุกปในวาระที่จะตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 

Safety Valve  
  สําหรับถังขนสงกาซบนรถไฟเปนแบบชนิดหนาแปลน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4” จํานวน 2 ชุด 
(ดานบนของหัวและทายของถัง) และในการติดตั้ง Safety Valve กับถังขนสงกาซบนรถไฟนั้น ตองติดตั้งไมใหมี
สวนหนึ่งสวนใดโผลพนเหนือผิวถัง หรือถามีสวนใดพนเหนือผิวถังตองมีฝาครอบหรือโกรงกําบัง  

ในการเลือกใชยี่หอ/แบบ/รุน ใดนั้น  จะตองคํานึงถึงขนาดของถังขนสงกาซดวย คือ สมรรถนะ 
อัตราการระบาย จะตองสัมพันธกับพื้นที่ผิวภายนอก ของถังขนสงกาซดวย สามารถคํานวณไดจากสูตร 

 
                    V  =  53.632 A0.82 
โดยที่    V  =  สมรรถนะอัตราการระบาย (ft3 /min) 
            A  =  พื้นที่ผิวภายนอกของถังขนสงกาซ (ft2) 
แหลงที่มา : NFPA No.58 Appendix D.       

 

                      
 ภาพอุปกรณนิรภัยแบบระบายและโกรงกําบังของถังขนสงกาซทางรถไฟ (Safety Valve)       
                               
 
 
 

อุปกรณนิรภัยแบบระบายถังขนสง
กาซทางรถไฟ (Safety Valve)      

โกรงกําบังของอุปกรณนิรภัยแบบระบายถัง
ขนสงกาซทางรถไฟ (Safety Valve)       
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ภาพปม Hydraulic ควบคุม Emergency Shut Off Valve (Hydraulic Valve)  

ของถังขนสงกาซทางรถไฟ 

 
 2.3.3  สายตอสวม  (Coupling) 

ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ ขอตอสวม (Coupling) ในการรับจายกาซตองเปนชนิดเกลียว 
หรือ Double Check Lock  

 

  
ภาพแสดงหัวรับ-จายกาซ Liquid Line และ Vapour Line        

 

คันโยกเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํามัน 

Hydraulic เพื่อเปด Emergency 
Shut off Valve 

Vapour Line 

ปุมหมุนเพื่อลดแรงดันของน้ํามัน 

Hydraulic เพื่อปด Emergency 
Shut off Valve 

ขอตอสวม (Coupling) ในการรับจาย
กาซเปนชนิดเกลียวท้ัง Liquid Line 
และ Vapour Line 

 ทอน้ํามัน Hydraulic 
จากปมเพื่อควบคุมการ 
ปด-เปด  Emergency 
Shut Off Valve 

Liquid Line 
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   2.3.4  อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก               
           Level Gauge   

 เปนอุปกรณทีใ่ชวัดระดับกาซ  ในถังขนสงกาซเพื่อใหควบคุมปริมาณของการบรรจุลงใน
ถังไดตามขอกาํหนดในกฎกระทรวงฯ ใหบรรจุไดไมเกนิ 85% ของปริมาตรของถังขนสงกาซบนรถไฟ โดยเมื่อ
บรรจุกาซไดตามปริมาณ ที่ตองการแลวจะมีไอน้ําพุงออกมาเพื่อใหทราบวาถึงระดับที่ตองการแลว 

                          
 
                          

สรุปขั้นตอนการดําเนินการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ เพื่อพิจารณาออกใบอนญุาตฯ 
1. ตรวจพินจิดวยสายตา (VISUAL INSPECTION) ถังขนสงกาซมีรอยตําหนิหรือจดุบกพรองหรือไม 
2. ตรวจสอบถังขนสงกาซระบบทอและอุปกรณ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเหน็ชอบไวเดิมหรือไม 
3. ตรวจสอบการจับยึดถังขนสงกาซกับแมแครรถไฟ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิม 
    หรือไม 
4. มีอุปกรณควบคุมการไหลของการไดในระยะไกล ไมนอยกวา 1 จดุ หรือไม 
5. ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ มกีารติดตั้งขอตอ (COUPLING) เปนชนิดยึดตรงึแนนในตวัและปดไดดวย                     
    ตัวเองเมื่อ สายหลุด (CHECK LOCK) หรือชนิดเกลียวไวทีป่ลายหวัทอจายกาซหรือไม 
6. ขอความที่ถังขนสงกาซถูกตองตามกฎกระทรวงและประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) หรือไม7. 
ทดสอบการรั่วซึมของถังขนสงกาซ  ทดสอบที่ความดนั 375 Psi ในระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที ตองไมมี  
    การรั่วซึมจากถังและอุปกรณ 
8. ทดสอบ CHECK VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi  
9. ทดสอบ CHECK LOCK ทดสอบที่ความดัน 150 Psi 
10. ทดสอบ EXCESS FLOW VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi (ไมเกิน 150 Psi) 

10.1 EXCESS FLOW VALVE ของ LIQUID LINE ขนาด 3 นิว้ ทํางานตามปกตหิรือไม 
 

Level Gauge Level Gauge 

  Check Lock 

  Check Lock 

  Ball Valve 

  Ball Valve 
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10.2  EXCESS FLOW VALVE ของ VAPOUR RETURN LINE ขนาด 2 นิ้ว ทํางานตามปกติหรือไม 

11. ทดสอบ EMERGENCY SHUT OFF VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi (ไมเกนิ 150 Psi) 
11.1 เมื่อปด EMERGENCY SHUT OFF VALVE ของ LIQUID LINE ขนาด 3 นิ้ว บาวาลวสามารถทน    
        แรงดันโดยไมมกีารรั่วซึมหรือไม 

12. ตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซบนรถไฟแตละจดุตองไมนอยกวารายการคํานวณที่ไดรับการเห็นชอบแลว 
13. ทดสอบกลอุปกรณนิรภยัแบบระบาย โดยเปดที่ประมาณความดัน  225-275 Psi และปดสนิททีค่วามดัน   
      200 Psi 
หมายเหต ุ     ขอ 7 ใชน้ํา   (Water) เปนตัวกลางในการทดสอบ สวนอุปกรณในขอ 12 ใหถอดออกกอนแลวปด 
                    ดวยหนาแปลน โดยเติมน้ําเขาไปในถังแลวอัดเพิ่มแรงดันของน้ําจนถึง  375  Psi แลวคงความดัน 
                    ไว ในระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที  

ขอ 8-11 ใชน้ํา   (Water) ตัวกลางในการทดสอบ โดยลดแรงดันน้ําในถังขนสงกาซบนรถไฟลงเหลือ    
150  Psi แลวทําการทดสอบอุปกรณตามลําดับ และในกรณีขณะทดสอบความดันในถังลดต่ําลงกวา 
100 Psi ใหเพิ่มความดันจนถึง 150 Psi แลวทําการทดสอบตอไป 
 ขอ 13 ใชในโตรเจน (Nitrogen) เปนตัวกลางในการทดสอบ โดยการทดสอบจะตรวจสอบคาความดัน
ในการ เปด-ปด ของอุปกรณไดอยางเหมาะสม และในกรณีนี้ใหหามใชออกซิเจน (Oxygen) เปนวัสดุ
ทดสอบโดยเด็ดขาด 

 

การพิจารณาเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 

 
  ในการพิจารณาเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ   โดยยานพาหนะขนสงกาซทาง
รถไฟจะตองพิจารณาจากขอมูล 2 ประเภท  คือ 

1. ขอมูลทางดานเอกสาร (Documentary Data) 
2. ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data) 
โดยเมื่อครบเวลาประมาณ 90 วัน กอนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซจะหมดอายุลง ผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ ควรยื่นเรื่องเปนหนังสือตออธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน เพื่อที่จะไดแจงนัดผูทดสอบและตรวจสอบ (นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน)  ให
มาทําการทดสอบทางดานเทคนิคตางๆ เพื่อพิจารณาวาถังขนสงกาซบนรถไฟ วาลวอุปกรณนิรภัยและอุปกรณ
อ่ืนๆมีสภาพใชงานไดดีเหมือนเดิมหรือไมตอหนานายตรวจ  ซ่ึงรวมตรวจและบันทึกตามแบบบันทึก (ผนวก ก.)   
เมื่อผลการทดสอบทุกอยางถูกตองทุกขั้นตอนแลว ทางผูทดสอบและตรวจสอบ แจงผลไปยังผูรับใบอนุญาตแลว  
ผูรับใบอนุญาตยื่นเรื่องราวขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ(ตออายุ) ตามแบบ ปล.3 พรอม 
เอกสารตางๆ ภายในระยะเวลา 60 วัน กอนใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซจะหมดอายุลง  ตอเจาพนักงาน 
(หมายถึง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุ
กาซ(ตออายุ) ตามแบบ ปล.2 ตอไป 
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1. ขอมูลทางดานเอกสาร (Documentary Data)  
  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ของ
ยานพาหนะขนสงกาซ  ประกอบดวย 
                        1.1 คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ตามแบบ ป.ล. 3 

1.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ตามแบบ ปล.2 ตามที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 

                        1.4 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
1.5 ภาพถายบัตรประจําตัวผูรับมอบอาํนาจ (ถามี) 

               1.6 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนการคา (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
เพื่อพิจารณาในแงของการใชงานของถังขนสงกาซบนรถไฟและการเปนผูคาน้ํามัน หรือตัวแทน

คาตางของผูคาน้ํามัน ในการที่จะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งทางแพงและอาญา ในการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2514 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ 

 
2. ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Data) 

การทดสอบเพื่ออายุใบอนุญาตยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ ประกอบดวยการทดสอบอัน
ประกอบดวย 
   - การทดสอบดวยวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection Methods) 
   - การทดสอบดวยการทดสอบ (Testing Methods) 

โดยมีรายละเอียดในการที่จะพิจารณาดังนี้ 
2.1 การทดสอบดวยวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection Methods) 

  เปนการทดสอบขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาแนวเชื่อม ความสมบูรณของอุปกรณ และอื่นๆ โดยใช
สายตา ตองอาศัยความชํานาญและลักษณะการชางสังเกตของผูทดสอบหรือเจาหนาที่หรือนายตรวจตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.
2514 ขอ 63 วรรค 3 ระบุไววา ในการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการบรรจุกาซประจําปทุกครั้ง ตอง
ตรวจสอบถังเก็บและจายกาซแบบเหนือพื้นดิน หรือถังขนสงกาซดวยกรรมวิธีตรวจพินิจดายสายตา (Visual 
Inspection Methods) หากพบวา ถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซ ดังกลาว มีรอยตําหนิหรือบกพรองอาจทํา
ใหเกิดอันตรายจากการบรรจุกาซ เจาของหรือผูครอบครองถังเก็บและจายกาซหรือถังขนสงกาซจะตองจัดใหมีการ
ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ หรือถังขนสงกาซ ตามขอ 62 นั่นคือ กฎหมายไดใหอํานาจในการบังคับ
ใชเมื่อมีการพบเห็นรอยตําหนิหรือบกพรองที่เกิดขึ้นบนถังขนสงกาซหรือถังเก็บและจายกาซ 
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2.2 การทดสอบและตรวจสอบ (Testing Method) 
ช้ินสวนและอุปกรณของยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟที่จะนํามาทดสอบ เพื่อพิจารณาตออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ นั้น ไดแก 
2.3.1 ถังขนสงกาซบนรถไฟ 
2.3.2 ล้ินและอุปกรณนิรภัย 
2.3.3 ขอตอสวม (Coupling) 
2.3.4 อุปกรณอ่ืนๆ 
ตอไปจะกลาวถึงในรายละเอียดในการทดสอบ แตจะกลาวหัวขอในแงของการปฏิบัติงานจริง 

เพื่อใหเกิดเปนแนวทางปฏิบัติแบบอยางเดียวกัน 
2.2.1 ถังขนสงกาซบนรถไฟ 
ถังขนสงกาซที่ใชอยูในปจจุบัน ทํามาจากวัสดุประเภท 
-    เหล็กกลา (Carbon steel) 
-    เหล็กกลาเจือสูง (High alloy steel) 
-    วัสดุที่ไมใชเหล็ก (Nonferrous material) 
ถังขนสงกาซที่สรางจากวัสดุเหล็กกลาเจือสูง หรือวัสดุที่ไมใชเหล็ก ไมตองผานกรรมวิธีทาง

ความรอน (Heat treatment) แตตองมีเอกสารรับรองจากโรงงานประกอบ สวนถังขนสงกาซที่สรางจากเหล็กกลา 
ตองผานกรรมวิธีทางความรอน (Heat treatment) 

สําหรับในกรณีถังขนสงกาซที่สรางขึ้นใหม ผูผลิตจะตองทําการทดสอบและตรวจสอบโดย
กรรมวิธีที่ไมทําลายสภาพเดิมของถัง (Nondestructive examination) โดยผูซ่ึงไดรับใบรับรองเปนผูทดสอบและ
ตรวจสอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และกอนที่จะทําการบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซ จะตองจัดใหมีการทดสอบ
โดยใชความดันไฮโดรลิก 1.5 เทา ของแรงดันที่ใชออกแบบถัง (1.724 Mpa หรือ 250 psi) และรักษาความดัน
ทดสอบใหคงที่ (375 psi) ไวไมนอยกวา 30 นาที  

สวนหลังจากนั้น เมื่อครบ 6 ป นับแตวันทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก ผูประกอบการจะตองจัด
ใหมีการทดสอบและตรวจสอบ ถังขนสงกาซที่สวนขึ้นใหม และหลังจากนั้นอีกทุกๆ 5 ป โดยตองกระทําตอหนา
นายตรวจ สําหรับในคราวตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ถังขนสงกาซบนรถไฟ นอกจากจะมีการ
ทดสอบดวยวิธีตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Inspection Methods) ทางผูทดสอบและตรวจสอบจะจัดใหมีการวัด
ความหนาของถังขนสงกาซ ถังขนสงกาซจะตองมีการวัดความหนาของถัง ทางดานตัวถัง (shell) และหัวถัง 
(Head) (กอนทําการวัดตองขูดสีทําความสะอาดบริเวณที่จะทําการวัด) เพื่อจะนํามาหาคาความหนาของถัง (โดยใช
คานอยที่สุด) โดยใชเครื่องมือวัดความหนาโลหะ (Ultrasonic Thickness Guage) สําหรับในการพิจารณาหาคา
ความหนาที่ไดจากการวัด นั้น ดูจากตัวอยางถัดไป  
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คาความหนาที่อานไดจากเครือ่งวัด 
ตําแหนง ดานหนา ดานหลัง ดานซาย ดานขวา 

 (Head) มม. (Head) มม. (Shell) มม. (Shell) มม. 
1 9.8 9.9 14.0 14.2 
2 9.9 9.8 14.1 14.5 
3 9.8* 9.8 14.2 14.1 
4 9.8 9.9 14.3 14.3 
5 9.9 9.8 14.6 14.2 
6 9.8 9.8 14.5 14.3 
7 9.9 9.9 14.2 14.5 
8 9.8 9.9 14.6 14.0* 
9 9.8 9.8   
10 9.8 9.8   
11 9.9 9.9   
12 9.8 9.8   
13 9.9 9.9   
14 9.8 9.8   
15 9.9 9.9   
16 9.8 9.8   

 
คาความหนาทีไ่ดจากการวดั 

                           Head   =     9.8  มม. 
                           Shell    =   14.0  มม.         

            สําหรับในการหาคา  Minimum Requirement Thickness   เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณากบั 
ความหนาทีไ่ด จากการวัดนัน้ สามารถหาไดจาก 

   -   รายการคาํนวณถังขนสงกาซ เมื่อรูคุณสมบัติของวสัดุผลิตถังขนสงกาซทางรถไฟ 
                        -    จากการทดสอบดวยวิธีการทดสอบความแข็ง เมื่อไมรูคุณสมบัติของวัสดุผลิตถังขนสงกาซ   
แลวนํามาคํานวณหาคา 
                        ซ่ึงผลจากการวัดคาความหนาโดยเครื่องวดัความหนาของโลหะ จะตองมีคาสูงกวา  Minimum  
Requirement Thickness 
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2.2.2 ล้ินและอุปกรณนิรภัยชนิดระบาย (ตองเปนชนิดที่ใชกับกาซโดยเฉพาะ) 
 ไดแกอุปกรณดังตอไปนี้ 

2.2.2.1   Charge/Discharge & Vapour Valve 
2.2.2.2   Back Pressure Check Valve 
2.2.2.3   Emergency & Excess Flow Valve 
2.2.2.4   Safety Valve 

ในลําดับ 2.3.2.1 - 2.3.2.3 เปนล้ิน (Valve) ใชสําหรับปด - เปด เพื่อใหสวนที่เปนของเหลว 
(Liquid) หรือไอของกาซ (Vapour) ผานเขาออกได สวนในลําดับ 2.3.2.4 เปนกลอุปกรณนิรภัยชนิดระบาย ซ่ึงกล
อุปกรณนิรภัยชนิดระบาย จะตองมีการทดสอบทุกปในวาระที่จะตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 

 
Safety Valve  

  สําหรับถังขนสงกาซบนรถไฟเปนแบบชนิดหนาแปลน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4” จํานวน 2 ชุด 
(ดานบนของหัวและทายของถัง) และในการติดตั้ง Safety Valve กับถังขนสงกาซบนรถไฟนั้น ตองติดตั้งไมใหมี
สวนหนึ่งสวนใดโผลพนเหนือผิวถัง หรือถามีสวนใดพนเหนือผิวถังตองมีฝาครอบหรือโกรงกําบัง   

ในการเลือกใชยี่หอ/แบบ/รุน ใดนั้น  จะตองคํานึงถึงขนาดของถังขนสงกาซดวย คือ สมรรถนะ 
อัตราการระบาย จะตองสัมพันธกับพื้นที่ผิวภายนอก ของถังขนสงกาซดวย สามารถคํานวณไดจากสูตร 

 
                    V  =  53.632 A0.82 
โดยที่    V  =  สมรรถนะอัตราการระบาย (ft3 /min) 
            A  =  พื้นที่ผิวภายนอกของถังขนสงกาซ (ft2) 
แหลงที่มา : NFPA No.58 Appendix D.  

        

                      
ภาพอุปกรณนิรภัยแบบระบายและโกรงกําบังของถังขนสงกาซทางรถไฟ (Safety Valve) 

อุปกรณนิรภัยแบบระบายถังขนสง
กาซทางรถไฟ (Safety Valve)      

โกรงกําบังของอุปกรณนิรภัยแบบระบายถัง
ขนสงกาซทางรถไฟ (Safety Valve)       
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 2.3.3  สายตอสวม  (Coupling) 
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงฯ ขอตอสวม (Coupling) ในการรับจายกาซตองเปนชนิดเกลียว 

หรือ Double Check Lock  

  
ภาพแสดงหัวรับ-จายกาซ Liquid Line และ Vapour Line         

 
   2.3.4  อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก               

           Level Gauge   
 เปนอุปกรณทีใ่ชวัดระดับกาซ  ในถังขนสงกาซเพื่อใหควบคุมปริมาณของการบรรจุลงใน
ถังไดตามขอกาํหนดในกฎกระทรวงฯ ใหบรรจุไดไมเกนิ 85% ของปริมาตรของถังขนสงกาซบนรถไฟ โดยเมื่อ
บรรจุกาซไดตามปริมาณ ที่ตองการแลวจะมีไอกาซพุงออกมาเพื่อใหทราบวาถึงระดบัที่ตองการแลว 
 

                          
 

Level Gauge 

Vapour Line 

Level Gauge 

ขอตอสวม (Coupling) ในการรับจาย
กาซเปนชนิดเกลียวท้ัง Liquid Line 
และ Vapour Line 

 ทอน้ํามัน Hydraulic 
จากปมเพื่อควบคุมการ 
ปด-เปด  Emergency 
Shut Off Valve 

  Check Lock 

  Check Lock 

  Ball Valve 

  Ball Valve 

Liquid Line 
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ เพื่อพิจารณาตออายใุบอนุญาตฯ 
1. ตรวจพินจิดวยสายตา (VISUAL INSPECTION) ถังขนสงกาซมีรอยตําหนิหรือจดุบกพรองหรือไม 
2. ตรวจสอบถังขนสงกาซระบบทอและอุปกรณ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเหน็ชอบไวเดิมหรือไม 
3. ตรวจสอบการจับยึดถังขนสงกาซกับแมแครรถไฟ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิม 
    หรือไม 
4. มีอุปกรณควบคุมการไหลของการไดในระยะไกล ไมนอยกวา 1 จดุ หรือไม 
5. ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ มกีารติดตั้งขอตอ (COUPLING) เปนชนิดยึดตรงึแนนในตวัและปดไดดวย                     
    ตัวเองเมื่อ สายหลุด (CHECK LOCK) หรือชนิดเกลียวไวทีป่ลายหวัทอจายกาซหรือไม 
6. ขอความที่ถังขนสงกาซถูกตองตามกฎกระทรวงและประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) หรือไม 
7. ทดสอบ CHECK VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi  
8. ทดสอบ CHECK LOCK ทดสอบที่ความดัน 150 Psi 
9. ทดสอบ EXCESS FLOW VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi (ไมเกิน 150 Psi) 

9.1 EXCESS FLOW VALVE ของ LIQUID LINE ขนาด 3 นิว้ ทาํงานตามปกตหิรือไม 
9.2  EXCESS FLOW VALVE ของ VAPOUR RETURN LINE ขนาด 2 นิ้ว ทํางานตามปกติหรือไม 

10. ทดสอบ EMERGENCY SHUT OFF VALVE ทดสอบที่ความดัน 150 Psi (ไมเกนิ 150 Psi) 
10.1 เมื่อปด EMERGENCY SHUT OFF VALVE ของ LIQUID LINE ขนาด 3 นิ้ว บาวาลวสามารถทน    
        แรงดันโดยไมมกีารรั่วซึมหรือไม 

11. ตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซบนรถไฟแตละจดุตองไมนอยกวารายการคํานวณที่ไดรับการเห็นชอบแลว 
12. ทดสอบกลอุปกรณนิรภยัแบบระบาย โดยเปดที่ประมาณความดัน  225-275 Psi และปดสนิททีค่วามดัน   
      200 Psi 
 
หมายเหต ุ     ขอ 7-10 ใชน้ํา   (Water) เปนตัวกลางในการทดสอบ สวนอุปกรณในขอ 11 ใหถอดออกกอนแลว  

ปด ดวยหนาแปลน โดยเติมน้ําเขาไปในถังแลวอัดเพิ่มแรงดันของน้ําจนถึง 150 Psi แลวทําการ 
ทดสอบอุปกรณตามลําดับ และในกรณีขณะทดสอบความดันในถังลดต่ําลงกวา 100 Psi ใหเพิ่มความ
ดันจนถึง 150 Psi แลวทําการทดสอบตอไป 
 ขอ 12 ใชในโตรเจน (Nitrogen) เปนตัวกลางในการทดสอบ โดยการทดสอบจะตรวจสอบคาความดัน
ในการ เปด-ปด ของอุปกรณไดอยางเหมาะสม และในกรณีนี้ใหหามใชออกซิเจน (Oxygen) เปนวัสดุ
ทดสอบโดยเด็ดขาด 
 

------------------------------------------ 
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ขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ 
ท่ีติดตั้งบนยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟครบวาระการใชงาน 

 
ในการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบยานพาหนะขนสงกาซรถไฟ 

มีหลักการและเหตุผลดังนี้  
ตามที่กรมธุรกิจพลังงานมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ประกอบ

กิจการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว รวมถึงกิจการขนสงกาซ  เร่ิมตั้งแตสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ถังเก็บและ
จายกาซ  ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณความปลอดภัย  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆ ซ่ึงถูก
กําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2531)  กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 8(พ.ศ.2545)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514  ซ่ึงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4(พ.ศ.2529) ขอ 62 กําหนดใหถังขนสงกาซบนรถไฟ
หรือถังขนสงกาซที่ผลิตขึ้นใหมหรือสรางขึ้นใหม ผูผลิตตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบดวยกรรมวิธีไม
ทําลายสภาพเดิมของถัง (Non Destructive Testing) โดยผูซ่ึงไดรับใบรับรองใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบ ตาม
ขอ 59 และตามขอ 63 กําหนดวาเมื่อใชถังเก็บและจายกาซ หรือถังขนสงกาซ ที่ไดผานการทดสอบและตรวจสอบ
ตามขอ 62 ครบ 6 ป นับตั้งแตวันที่ไดทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก ตองจัดใหมีการทดสอบและตรวจสอบ ตาม
ขอ 62 และหลังจากนั้นอีกทุกๆ 5 ป และตามขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองถัง
ขนสงกาซ จะตองทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ ดวยกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิมของถัง (Non 
Destructive Testing) ซ่ึงการทดสอบและตรวจสอบจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ 2 ตามประกาศกรมโยธาธิการ 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังกาซปโตรเลียมเหลว พ.ศ.2527 (กรณีถังที่มีประวัติการทดสอบ
และไดผานการรับรองจากกรมโยธาธิการแลว) ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใชตามขอ 131 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4(พ.ศ.
2529)  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 ทั้งนี้การทําการทดสอบและ 
ตรวจสอบจะตองทําโดยผูทดสอบและตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบและรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน และ 
จะตองแจงใหกรมธุรกิจพลังงานไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ เมื่อทดสอบแลวเสร็จผูทดสอบและ
ตรวจสอบตองรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังกลาว เพื่อใหกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

 
ขั้นตอนการยืน่เรื่องการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซครบวาระการใชงาน 

-   ผูประกอบกิจการบรรจุกาซโดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟตอง ยื่นแสดงความประสงค
ขอทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระ   

- ตรวจสอบการยื่นเรื่องขอทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระ โดย
ยานพาหนะขนสงกาซทางทางรถไฟ ตองยื่นเรื่องตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
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- เม่ือยื่นเรื่องขอทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟครบวาระ  แตไมไดแจงวัน 

เวลา และสถานที่ที่จะทําการทดสอบและตรวจสอบ ตองมีหนังสือแจง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะทําการ
ทดสอบและตรวจสอบตออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

- ตรวจสอบหมายเลขประจําถังบนตัวถังขนสงกาซ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของถังขนสงกาซ
บนรถไฟ ที่ใชงานครบวาระใหตรงตามที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้งถังขนสงกาซบนยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ
ตามหมายเลขทะเบียนตู นั้นๆ 
 
ขั้นตอนในการเนินงานทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบนรถไฟ 
การเตรียมการกอนการทดสอบและตรวจสอบ 
 
  - ติดตั้งนั่งรานภายนอกถังขนสงกาซบนรถไฟในกรณีที่ไมตั้งนั่งรานจะตองจัดใหมีบนัไดและ

เข็มขัดรัดตัวผูทดสอบและตรวจสอบกับตวัถังขนสงกาซ เพื่อกันมใิหเกดิอุบัติเหตหุรือพลัดตก 
  - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของนั่งรานภายนอก เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  - สูบถายกาซในสวนที่เปนของเหลว (Liquid) ออกจากถังขนสงกาซใหหมด โดยใชเครื่องสูบ

ถายกาซออกจากถังขนสงกาซบนรถไฟลงสูถังเก็บและจายกาซสาํรอง 
  - เติมน้ําเขาไปในถังขนสงกาซใหเต็มถัง เพื่อไลไอกาซ  (Vapour) ออกจากถังขนสงกาซบน

รถไฟใหหมดหรือหากไลไอกาซไมหมด จาํเปนตองตอทอระบายกาซออกเพื่อเผาทิ้ง (Flare) 
  - ระบายน้ําออกจากถังขนสงกาซบนรถไฟ เพื่อทําการทดสอบและตรวจสอบในขั้นตอนตอไป 
  - ทําเชือกกั้นบรเิวณสถานที่ปฏิบัติงานใหพนระยะอันตราย พรอมติดตั้งปายคําเตือนในขณะ

ปฏิบัติงานตรวจสอบแนวเชือ่มดวยกรรมวธีิถายภาพดวยรังสี  (Radiographic Examination 
Method) 

 
ขอสังเกต ุ

- ขั้นตอนการไลกาซออกจากถังขนสงกาซบนรถไฟ จะตองกระทําโดยระมัดระวังอยางยิ่งยวด
เนื่องจากถังขนกาซบนรถไฟดังกลาวเปนถังที่ผานการใชงานอยูมาแลว ดังนั้น กอนการทดสอบจะตองวางแผนให
ถายกาซออกจากถังใหหมดกอนวันที่จะทําการทดสอบเพื่อจะไดไมเสียเวลาสูบถายกาซ ในวันที่มีการดําเนินการ 
ทดสอบและตรวจสอบเมื่อสูบถายน้ํากาซ (Liquid) ออกหมดแลวในถังจะยังคงเหลือสวนที่เปนไอกาซ (Vapour) 
คางอยูในถังซึ่งไมสามารถสูบถายออกใหหมดได จึงตองใชวิธีไลไอกาซออกโดยการเติมน้ําเขาไปในถังขนสงกาซ
บนรถไฟใหเต็มเพื่อไลไอกาซ ซ่ึงไอกาซในถังขนสงกาซบนรถไฟขนาดใหญ มีปริมาณมาก ถาไลไอกาซออกสู
บรรยากาศอาจจะกอใหเกิดอันตรายได จึงตองใชวิธีไลไอกาซออกโดยวิธีตอทอและทําการเผาทิ้ง (Flare) เพื่อ
ไมใหไอกาซฟุงกระจายเปนบริเวณกวาง 
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ทําการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซครบวาระ 

ผูที่ไดรับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานใหเปนผูทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ 
และระบบทอกาซพรอมอุปกรณ ตองดําเนินการทดสอบและตรวจสอบถังกาซครบวาระดวยกรรมวิธีไมทําลาย
สภาพเดิมของถัง ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลว ระบบทอ และอุปกรณ พ.ศ.2527 เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล และถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังนี้ 
 
ตรวจสอบชนดิและขนาดของถัง    

เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงตามรายการคํานวณและออกแบบที่ไดรับความเหน็ชอบจากกรม
ธุรกิจพลังงาน 
 
ตรวจพินิจภายนอกและภายในของถงัและอุปกรณท่ีใชงานในระบบ   

เชน วาลว ทอ เกจวัดแรงดัน ซ่ึงการตรวจสอบดวยวิธีตรวจสอบดวยวิธีตรวจพนิิจ (Visual 
Inspection) ซ่ึงเปนวิธีการตรวจสอบโดยไมทําลายเบื้องตนบนชิ้นงาน เพื่อหารอยบกพรองบนผิวงานที่สามารถ
ตรวจพบไดดวยสายตา การตรวจสอบพินจิดวยสายตาตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
      -    ทําความสะอาดชิ้นสวนอุปกรณตางๆ กอนตรวจสอบ 
                          -   ทําการตรวจพินจิหางจากชิ้นงานไมเกิน 24 นิ้ว และมุมไมเกิน 30 องศา หรืออาจจะใชแวน    

ขยายในการตรวจพินจิ 
    -    ทําการตรวจพนิิจภายใตแสงสวางอยางนอย 50 FC (Foot – candle) 
                     -  ในการตรวจสอบพินิจดวยสายตาในระยะไกลหรือในกรณีไมสามารถเขาใกลช้ินงานไดสามารถใช

เครื่องชวยในการตรวจสอบ เชน กระจก กลองขยาย Telescopes Borescopers Fiber Optics 
                      - ผูตรวจสอบตองทําเครื่องหมาย ตําแหนงที่พบรอยบกพรองดวยเครื่องเขียนที่เห็นไดชัดเจน และลบ

เลือนไดยาก เพื่อสะดวกในการซอม 
 
การทดสอบและตรวจสอบดวยวิธีการพนิิจดวยสายตา เพื่อหาสิ่งบกพรองท่ีอาจเกิดขึ้นไดดงันี ้
            -  สิ่งบกพรอง (Defect) หมายถึง ส่ิงผิดปกติที่เกดิขึ้นกับถังหรืออุปกรณ ที่อาจมีผลตอ 
       ความมั่นคงแข็งแรง หรือความปลอดภยัในการใชงาน 
     -  รอยนูน (Bulge)  หมายถึง รอยบวมเฉพาะแหงที่ผนงัถังหรือผนังทอ 
   -  รอยบุบ (Dent)  หมายถึง รอยชํารุด อันเนื่องมาจากถังหรือทอถูกวัสดุแข็งที่ไม 
                        แหลมคมกระทบหรือกระแทกใหเกิดรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตตองไมมีการสูญเสีย 
          ของเนื้อโลหะ 
     -  ขุมสนิม (Pit)  หมายถึง รอยกัดกรอนที่ผิวถังหรือทอเปนจุดหรือเปนหยอมๆ 
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     -  รอยผุกรอนท่ัวๆไป (General Corrosion) หมายถึง รอยผุกรอนเปนบริเวณกวางกวา     
        ขุมสนิม 

-  รอยไหม (Burn) หมายถึง รอยที่ผนังถัง ผนังทอ ที่ถูกความรอนจากเปลวไฟ อุณหภมูิ 
-  สูง เฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง 

  การตรวจพินจิ (Visual Inspection) ทั้งภายนอกและภายในถังขนสงกาซ จะตองอาศัยผูที่มี
ประสบการณ เพื่อตรวจสอบความบกพรองตางๆที่เกิดขึ้น โดยแบงเปนขั้นตอนดังนี ้

     -  ตรวจสอบบริเวณขาถัง เร่ิมตั้งแต Bolts ยึดขาถังกับแมแครรถไฟวาอยูในภาพดีหรือไม แผน     
เหล็ก ขาถัง ตลอดจนจุดยึดตางๆ อยูในสภาพดหีรือไม 

     - ตรวจสอบผิวถังขนสงกาซบนรถไฟภายนอกวามกีารเกิดสนิมมากนอยอยางไร 
    - ตรวจสอบผิวถังภายใน เพื่อหาจุดบกพรองหรือรอยสนิมตางๆ 
    - ตรวจสอบอุปกรณ ขอตอตางๆ ที่เชื่อมตอกับถังขนสงกาซบนรถไฟ 
 
ตรวจสอบความหนาถัง  (Ultrasonic Thickness Test)   

เพื่อตรวจสอบผนังถังโดยจะตองมีคาความหนาไมนอยกวาความหนาที่ไดจากการคํานวณ
ออกแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้การตรวจวัดความหนาของผนังถังขนสงกาซ จะใช
เครื่องมือวัดความหนาดวยคลื่นเสียงความถี่สูง  (Ultrasonic Thickness Test) หรือ UTM ซ่ึงจะตองทําการวัดความ
หนาของผนังถังขนสงกาซทุกแผนที่เปนตัวถังและบริเวณสวนหัวของถังทั้งสองดาน ซ่ึงตัวถังแตละแผนจะวัด
ความหนา 5 จุด (ที่บริเวณใกลกับมุมทั้ง 4 มุม และตรงกลางแผนเหล็กอีก 1 จุด) ซ่ึงคาความหนาที่ไดจะตองไมต่ํา
กวาความหนาที่คํานวณออกแบบ ตาม ASME Section VIII Division 1, 1998 Edition 

 

                          
 ภาพแสดงการตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซบนรถไฟ 
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ขอสังเกต ุ  

การตรวจสอบความหนาถังดวยเครื่องมือวัดความหนาผนังแบบใชคล่ืนเสียงความถี่ สูง 
(Ultrasonic Thickness Test)  ทั้งนี้ถังขนกาซบนรถไฟที่ผานการใชงานเปนระยะเวลานานมีการกัดกรอนที่ผนังถัง
ทําใหผนังถังมีความหนานอยลง  ซ่ึงการวัดความหนาผนังถังจะเปนการตรวจสอบวาถังขนสงกาซสามารถใชงาน
ตอไปไดหรือไม ในการวัดความหนาอาจมีความคลาดเคลื่อนไมตรงตามความจริง ดังนั้นผูทดสอบและตรวจสอบ
จะตองตั้งคาวัสดุตามคูมือของเครื่องนั้นๆ และจะตองปรับตั้งคาเครื่องมือ (Calibrate) โดยเปรียบเทียบความหนา
กับชิ้นงานมาตรฐานเพื่อใหคาความหนาที่วัดไดตรงตามความเปนจริงมากที่สุด เพราะเครื่องมือวัดความหนาผนัง
ถังที่ผานการใชงานมานานอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบความหนาผนังถัง  ดังนั้นเครื่องมือวัดความ
หนาผนังถังจะตองมีการวัดเปรียบเทียบความหนากับชิ้นงานมาตรฐานใหถูกตอง หลังจากการตั้งคาวัสดุตามคูมือ
ของเครื่องนั้นๆ กอนเริ่มทําการวัดความหนาผนังถังทุกครั้ง 
 
ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมดวยรังสี (Radiographic Test) 

หมายถึง การฉายรังสีผานทะลุเนื้อโลหะและแนวเชื่อมเขาไปยังฟลม ปริมาณความเขมของรังสีที่
ตกกระทบและทําปฏิกิริยาบนฟลมขึ้นอยูกับคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีของโลหะ และรอยบกพรองซึ่งปกติจะมี
ความหนาแนนนอยกวาเนื้อโลหะจะปรากฏอยูในฟลมเปนบริเวณที่มีความเขมสูง เนื่องจากรังสีผานไดมากกวา 
ทั้งนี้การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยวิธีถายภาพดวยรังสี (Radiographic Test) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแนวเชื่อม
ทั้งหมดของผนังถังขนสงกาซนั้นถูกกําหนดโดยมาตรฐาน ASME Section VIII Div.1, 1998 Edition, Code UW-51 
โดยวิธีใชรังสีแกมมา (Gamma Ray) Ir-192 และถังขนสงกาซบนรถไฟนี้ใชฟลม 144 แผน ในตรวจสอบทั่วตลอด
ตัวถังตามแนวรอยเชื่อม 
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ขอสังเกต ุ

 การวิเคราะหลักษณะ ชนิด ขนาด และสาเหตุการเกิดรอยบกพรอง (Defect) รวมถึงการตัดสินใจ
วาจะซอมหรือไม และถาซอมจะตองกําหนดวิธีการซอมและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมในกรณีถังขนสง
กาซที่ผานการใชงานมาแลวและจะตองทําการทดสอบและตรวจสอบครบวาระอาจพบจุดบกพรองจากการ
ตรวจสอบดวยการฉายรังสีในแนวเชื่อมได ทั้งนี้การตรวจพบจุดบกพรองในแนวเชื่อมอาจไมใชขอสรุปวาถังขนสง 
กาซจะตองซอมหรือ ไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ผูทดสอบจะตองทําการวิเคราะหลักษณะ ชนิด และขนาดของรอย
บกพรองตามมาตรฐานการตรวจสอบ (ASME Section VIII Div.1) วามีลักษณะและขนาดเกนิกวาคาที่ยอมรับได
หรือไม หากยอมรับไดก็สามารถใชงานไดตอไป แตถาไมสามารถยอมรับไดตองสั่งงดใชถังขนสงกาซนั้นไวกอน  
จนกวาจะไดรับการซอมแซมแกไขใหปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ผูควบคุมการทดสอบจะตองมีทักษะ และ
ประสบการณมากพอในการวิเคราะหจุดบกพรองที่พบวาคืออะไร มลัีกษณะการเกิดอยางไร หรืออาจเปนเพยีงฝุน
ละอองบนฟลม ทั้งนี้ประสบการณและทักษะของผูทดสอบสามารถวิเคราะหและบงชี้ไดวาเปนรอยบกพรอง
หรือไม ถาเปน เปนรอยบกพรองชนิดใด มีสาเหตกุารเกิดอยางไร ตองแกสาเหตุดวยหรือไม ถาไมเปนรอย
บกพรองแลวคืออะไร รวมถึงจะตองพิจารณาดานความคุมคาทางวิศวกรรมและความปลอดภัยไปพรอมๆกันดวย 
ในกรณีที่เกดิความไมแนใจอาจใชเทคนิคการตรวจสอบชนิดพิเศษอื่นๆมาชวยวเิคราะหผิวงานขางเคียงเพื่อระบุ
ชนิดและลักษณะของจดุบกพรอง 
 
ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกและภายในของถังดวยวิธีผงแมเหลก็(Magnetic Particle Test) 

มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบรอยเชื่อมของสวนประกอบถังขนสงกาซบนรถไฟ  
ไดแกรอยเชื่อมตอชน รอยเชื่อมของทอทางเขาออกที่เชื่อมติดกับผนังถัง และรอยเชื่อมอื่นๆ เชน รอยเชื่อมของ
แผนเสริมกําลัง (Reinforcing Plate หรือ Saddle Plate) รอยเชื่อมขาถังติดกับตัวถัง หรือรอยเชื่อมฟลเล็ทที่เชื่อมติด
กับผิวถังทั้งภายในและภายนอก โดยวิธีการทดสอบดวยผงแมเหล็กใชตรวจสอบหาความบกพรอง (Defect) ใน
แนวเชื่อมบริเวณที่ทําการตรวจสอบดวยวิธีถายภาพดวยรังสีไดยากหรือไมสามารถทําได เชน บริเวณ Nozzle ตางๆ 
หรือกรณีการหารอยบกพรองบริเวณผิวหรือใกลผิวทั้งนี้การทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASME Section VIII 
Div.1, 1998 Edition 
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การตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในและภายนอกดวยวิธีสนามแมเหล็ก (Magnetic Particle 
Test) มักพบขอบกพรองหรือรอยราวของแนวเชื่อมที่ผิวหรือที่ความลึกไมมากนัก  เนื่องจากถังขนสงกาซบนรถไฟ
ที่ผานการใชงานมาแลวที่จะตองทําการทดสอบและตรวจสอบครบวาระอาจเกิดการแตกราวที่พื้นผิวแนวเชื่อมหรอื
ที่พื้นผิวผนังถังดานขางแนวเชื่อมทั้งภายในและภายนอก  ซ่ึงเมื่อตรวจสอบพบรอยราวที่พื้นผิวผนังถังดานขางแนว
เชื่อมจะตองทําการวัดความหนาจุดที่เกิดรอยราววามีความหนาเผื่อไวมากกวารายการคํานวณออกแบบหรือไม ซ่ึง
ถาความหนาเทากับรายการคํานวณออกแบบจะตองทําการซอมแซมโดยวิธีอ่ืนตอไป แตถาความหนามากกวา
รายการคํานวณออกแบบสามารถทําการเจียร รอยราวออกจนหมดแลวจึงทําการวัดความหนา เพื่อตรวจสอบวา
ความหนาแผนเหล็กยังมีคามากกวาคาความหนาที่ไดจากการคํานวณออกแบบหรือไม ถาหากความหนายังมีคา
มากกวาความหนาที่ไดจากการคํานวณแลวใหทําการตรวจสอบดวยวิธีสนามแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) อีก
คร้ังหนึ่งเพื่อตรวจสอบหารอยราวที่อาจจะมีเหลืออยูที่พื้นผิวแนวเชื่อมหรือที่พื้นผิวผนังถังดานขางแนวเชื่อม ซ่ึงถา 
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ตรวจสอบพบวายังมีรอยราวอยูใหดําเนินการตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งจนกวาจะตรวจสอบไมพบรอยราว ทั้งนี้เมื่อ
วัดความหนาผนังถังจะตองมีคามากกวาคาความหนาในการออกแบบจึงสามารถใชงานขนสงกาซบนรถไฟตอไป
ได 
ตรวจสอบและทดสอบดวยความดันไฮดรอลิค  (Hydrostatic Test) 

เพื่อตรวจสอบไมใหมีการรั่วซึม และสามารถทนความดันไดโดยไมมีจุดบกพรองใดๆ ของตัวถัง
ขนสงกาซ โดยทําการทดสอบที่แรงดัน 1.5 เทา ของแรงดันที่ใชในการออกแบบถังขนสงกาซบนรถไฟ ตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ซ่ึงถังขนสงกาซที่ทดสอบมีแรงดันออกแบบเทากับ 1.724 เมกาปาสกาลมาตร หรือ 250 
ปอนดตอตารางนิ้ว  ดังนั้นจะตองทดสอบดวยแรงดันน้ําที่ 375 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยรักษาแรงดันทดสอบไว 30 
นาที แลวทําการตรวจสอบหารอยรั่วซึม บวม หรือบิดเบี้ยวของตัวถัง และหลังจากลดคาแรงดันลงแลว ตองทําการ
ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งวาถังขนสงกาซมีการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงอันเนื่องมาจากความลาหรือการเสีย
คุณสมบัติทางกลอยางถาวรของโลหะหรือไม 

 

   
 
 
ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณนิรภัยแบบระบาย (Safety Valve) 

โดยใชไนโตรเจนในการทดสอบ เนื่องจากไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อยไมติดไฟ ซ่ึงกลอุปกรณนิรภัย
แบบระบายที่ทดสอบตองทํางาน (เปด) ที่แรงดันประมาณ 250 ปอนดตอตารางนิ้ว (โดยตองอยูในชวง ±10 
เปอรเซนต ของคาแรงดันออกแบบ) และเมื่อคาแรงดันลดลงเหลือรอยละ 80 ของคาแรงดันออกแบบ หรือประมาณ 
200 ปอนดตอตารางนิ้ว กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายตองปดสนิท ซ่ึงขั้นตอนวิธีการทดสอบกลอุปกรณนิรภัยแบบ
ระบาย ใหเปนไปตาม มยธ. (ท) 807-2542 มาตรฐานวิธีการทดสอบกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย (Standard 
Method for Safety Valve Testing) มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงการทดสอบกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย ซ่ึงเปน
อุปกรณสวนควบของถังขนสงกาซ 
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ตรวจสอบและทดสอบลิ้นปด-เปด (Valve) 

ล้ินปองกันกาซไหลกลับ  ล้ินควบคุมการไหล และล้ินปดเปดที่ควบคุมไดในระยะไกลเมื่อทอจาย
กาซรั่ว  ตองสามารถทํางานไดตามปกติของการรับและจายกาซ และไมมีการรั่วซึมและสามารถทนความดันได
ตามกฎหมายกําหนด  
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ภาพแสดงอุปกรณของหวัจายกาซ LIQUID LINE ขนาด 3 นิว้ 

 และ VAPOUR LINE ขนาด 2 นิ้ว 
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ตรวจสอบการจับยึดถังขนสงกาซเขากับโครงของรถ   

ใหถูกตองตามแบบการติดตั้งถังขนสงกาซที่เคยไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานแลว 
และตองถูกตรวจสอบแมแครรถไฟ โดยการรถไฟแหงประเทศไทยเปนประจําทุกๆ 8 เดือน 
นํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบมาวิเคราะหผลการทดสอบและตรวจสอบ   

เมื่อดําเนินการทดสอบและตรวจสอบแลวเสร็จ นิติบุคคลผูทดสอบและตรวจสอบจะตองจัดสง
รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบมาใหกรมธุรกิจพลังงานภายใน 7 วันทําการ เพื่อใหเจาหนาที่ผูควบคุมการ
ทดสอบและตรวจสอบจะไดตรวจพิจารณาและนําเสนอผูบังคับบัญชาในการใหความเห็นชอบผลการทดสอบและ
ตรวจสอบรับรองตอไป 
กรณีไมผานเกณฑการทดสอบและตรวจสอบ   

นํารายงานผลการทดสอบและตรวจสอบมาตรวจพิจารณาเพื่อส่ังงดใชถังขนสงกาซบนรถไฟและ
ระงับการบรรจุกาซลงในถังขนสงกาซบนรถไฟทันทีจนกวาจะไดมีการซอมแซมสวนที่ชํารุดหรือบกพรองและ
ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบรับรองความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานและหลักวิชาการเรียบรอยแลว จึงจะ
สามารถใหความเห็นชอบใหใชถังขนสงกาซบนรถไฟตอไป 

 
 

------------------------------------------ 
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ภาพการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณตางๆ 
 
 

  

ภาพแสดงการทดสอบการรั่วซึมของถังขนสงกาซ  ทดสอบทีค่วามดัน 375 Psi 
แลวคงความดันในระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที โดยไมมีการรัว่ซึมของถังและอุปกรณ 

 

 

ภาพแสดงการใช Recorder เพื่อตรวจสอบและบันทึกระยะและความดันที่ใชในการทดสอบการรั่วซมึ
ของถังขนสงกาซบนรถไฟ 
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               ภาพแสดงการทดสอบ Excess Flow Valve ของ หัวรับ-จายกาซ Liquid Line 
 
 
 
 
 
 

   

          ภาพแสดงการทดสอบ Excess Flow Valve ของ หัวรับ-จายกาซ Vapour Line 
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                         ภาพแสดงการตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซบนรถไฟ 
 
 
 

 

           ภาพแสดงการทดสอบอุปกรณนิรภัยแบบระบายประจําถังขนสงกาซบนรถไฟ 
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ภาพการตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายนอกของถังกาซขนสงกาซบนรถไฟ 
ดวยวิธีผงแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) 

 

 
ภาพการตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในของถังกาซขนสงกาซบนรถไฟ 

ดวยวิธีผงแมเหล็ก (Magnetic Particle Test) 
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ภาพแสดงการตรวจสอบแนวเชื่อมดวยวิธีการฉายรังสี 
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ภาพแสดงชิ้นสวนอุปกรณตางๆที่ใชในถังขนสงกาซทางรถไฟ 
 
 

 
ภาพแสดงชิ้นสวนของ Excess Flow Valve ใชกับ Liquid Line และ Vapor Line 

 
 
 
 

 
ภาพแสดงเฉพาะชิ้นสวนของ Excess Flow Valve 

 
 
 
 

 Excess Flow Valve ใชกับ 
Liquid Line 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3” 

ชองปรับความสมดุลของความดัน 

 Excess Flow Valve ใชกับ 
Vapour Line 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2” 
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ภาพแสดงเฉพาะชิ้นสวนของ Emergency Shut Off Valve (Hydraulic Valve) 
 

 

ภาพแสดงวิธีใชงานการ ปด-เปด Emergency Shut Off Valve (Hydraulic Valve) 
 
 

Emergency Shut Off Valve 
(Hydraulic Valve) 



 43

    
 

    
 

     

                                           ภาพขอความท่ีถังขนสงกาซบนรถไฟ 
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ภาพนอตที่ใชถังขนสงกาซบนรถไฟกับแมแครรถไฟ 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มม. ยาว 80 มม. 

 

 

ภาพนอตที่ใชถังขนสงกาซบนรถไฟกับแมแครรถไฟ 
 
 
 

 แผนเหล็กยดึตัวถังกับแมแคร
รถไฟ(Anchor Tee) 

นอตที่ใชถังขนสงกาซบนรถไฟกับ
แมแครรถไฟ 
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ภาพจุดตอลงดิน ไวสําหรับคีบสาย Ground Rod เพื่อถายประจุไฟฟาสถิทย 
ลงดินขณะรบัและจายกาซหรือทําการทดสอบและตรวจสอบระบบอุปกรณ 

 
 
 

 

ภาพ Nameplate ของถังขนสงกาซบนรถไฟ 

 
 

 จุดคีบสาย Ground Rod  
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ภาพการตอกหมายเลขประจําถังขนสงกาซบนรถไฟ (หมายเลข ธพ.) 
 
 

------------------------------------------ 
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ตัวอยางแบบบนัทึกผลการทดสอบและตรวจสอบ 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 

การตรวจเอกสาร 
 [    ] 1. คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ตามแบบ ป.ล.1 
 [    ] 2. สําเนาบัตรประจําตัวผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
 [    ] 3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
 [    ] 4. สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ 
 [    ] 5. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 
 [    ] 6. สําเนาทะเบียนยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
 [    ] 7. รายการคํานวณออกแบบและแบบแสดงการติดตั้งถังขนสงกาซทางรถไฟ ระบบทอและอุปกรณ 
 

การตรวจสอบยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
 - ตรวจสอบและทดสอบวันที่________________________________________________________________________ 
 - ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ___________________________________________________________ 
 - โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟหมายเลขทะเบียน__________________________________________________ 
 - หมายเลขถังขนสงกาซ___________________ความจุ___________ลิตร  ครบวาระทดสอบวันที่__________________ 
 - การตรวจพินิจดวยสายตา (VISUAL INSPECTION) ถังขนสงกาซมีรอยตําหนิหรือจุดบกพรองหรือไม 
  [    ] ไมมีรอยตําหนิหรือจุดบกพรอง [    ] มีรอยตําหนิหรือจุดบกพรอง__________________ 

- ถังขนสงกาซ ระบบทอและอุปกรณ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิมหรอืไม 
[    ] ถูกตอง    [    ] ไมถูกตอง 

- การจับยึด ถังขนสงกาซกับโครงรถไฟ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิมหรือไม 
- มีอุปกรณควบคุมการไหลของการไดในระยะไกล จํานวน_____จุด (ไมนอยกวา 4 จุด) 
 1. ตําแหนง_______________________________ 2. ตําแหนง_____________________________________ 
- ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ มีการติดตั้งขอตอ (COUPLING) เปนชนิดยึดตรึงแนนในตัวและปดไดดวยตัวเองเมื่อ    
สายหลุด (CHECK LOCK) หรือชนิดเกลียวไวที่ปลายหัวทอจายกาซหรือไม 

[    ] มี    [    ] ไมมี 
- ขอความที่ถังขนสงกาซถูกตองตามกฎกระทรวงและประกาศกรมธุรกิจพลังงานฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) หรือไม 

[    ] ถูกตอง    [    ] ไมถูกตอง 
 ผลการทดสอบ การร่ัวซึมของถังขนสงกาซ  ทดสอบที่ความดัน_____Psi 

[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 
 ผลการทดสอบ CHECK VALVE ทดสอบที่ความดัน_____Psi 

[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 
 ผลการทดสอบ CHECK LOCK ทดสอบที่ความดัน_____Psi 

[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 
/ผลการทดสอบ EXCESS……. 
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ผลการทดสอบ EXCESS FLOW VALVE ทดสอบที่ความดัน_____Psi (ไมเกิน 150 Psi) 
- EXCESS FLOW VALVE ของ OUTLET LINE ขนาด 3 นิ้ว และของ VAPOUR RETURN LINE ขนาด 2 นิ้ว 

ทํางานตามปกติหรือไม 
[    ] ทํางานตามปกติ    [    ] ไมทํางานตามปาติ 

ผลการทดสอบ EMERGENCY SHUT OFF VALVE ทดสอบที่ความดัน_____Psi (ไมเกิน 150 Psi) 
- เมื่อปด EMERGENCY SHUT OFF VALVE ของ OUTLET LINE ขนาด 3 นิ้ว และของ VAPOUR RETURN 

LINE ขนาด 2 นิ้ว บาวาลวสามารถทนแรงดันโดยไมมีการรั่วซึมหรือไม 
[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 

 
ผลการตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซ 

 
ผลการทดสอบกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 

 

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ 
 สภาพภายนอกถังขนสงกาซ ความหนาของผนงัถงัขนสงกาซ กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายของถงัขนสง
กาซ ระบบทอและอุปกรณท้ังหมด ผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบและอยูในสภาพสามารถใชงาน
ไดตอไป 

........................................................เจาหนาท่ี 
(    ) 
........................................................หัวหนากลุมงานฯ 
(    ) 
........................................................ผูอํานวยการสวนฯ 
(    ) 
........................................................ผูอํานวยการสํานักฯ 
(    ) 
 
 

บริเวณที่ตรวจสอบ ความหนาจากการคํานวณ ความหนาที่วัดได หมายเหตุ 

ตัวถัง  (SHELL) ______________มม. ______________มม. ______________ 
หัวถัง  (HEAD) ______________มม. ______________มม. ______________ 

ลําดับ ชื่อเคร่ืองหมายการคา ขนาด เปดที่ความดัน ปดที่ความดัน หมายเหตุ 

1 SAFETY VALVE/_________________________ ________ _______Psi _______Psi ______________ 

2 SAFETY VALVE/_________________________ ________ _______Psi _______Psi ______________ 



 49
 

แบบบันทึกผลการทดสอบและตรวจสอบ 
การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ โดยยานพาหนะขนสงกาซทางบก(รถไฟ) 

การตรวจเอกสาร 
 [    ] 1. คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ ตามแบบ ป.ล.3 
 [    ] 2. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซตามแบบ ปล.2 หมดอายุวันที่ ________________________. 
 [    ] 3. สําเนาบัตรประจําตัวผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
 [    ] 4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
 [    ] 5. สําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 [    ] 6. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา (ออกใหไมเกิน 6 เดือน) 

การตรวจสอบยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ 
 - ตรวจสอบและทดสอบวันที่__________________________ โดย บริษัทผูทดสอบ   บริษัท ศิวะ เทสติ้งฯ                     . 

 - ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ             บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                          . 

 - โดยยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟหมายเลยทะเบียน               บทก. 2--                                                                   . 

 - หมายเลขถังขนสงกาซ ธพ.                                         .ความจุ________.ลิตร ครบวาระทดสอบวันที่____________ 
 - การตรวจพินิจดวยสายตา (VISUAL INSPECTION) ถังขนสงกาซมีรอยตําหนิหรือจุดบกพรองหรือไม 
  [    ] ไมมีรอยตําหนิหรือจุดบกพรอง [    ] มีรอยตําหนิหรือจุดบกพรอง__________________ 

- ถังขนสงกาซ ระบบทอและอุปกรณ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิมหรือไม 
[    ] ถูกตอง    [    ] ไมถูกตอง 

- การจับยึด ถังขนสงกาซกับโครงรถไฟ ถูกตองตามแบบและรายการคํานวณ ที่ไดเห็นชอบไวเดิมหรือไม 
[    ] ถูกตอง    [    ] ไมถูกตอง 

- มีอุปกรณควบคุมการไหลของกาซไดในระยะไกล จํานวน__4_จุด (ไมนอยกวา 4 จุด) 
 1. ตําแหนง____หัวถัง 2  จุด__________________ 2. ตําแหนง_______ทายถัง 2 จุด________ 
- ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ มีการติดตั้งขอตอ (COUPLING) เปนชนิดยึดตรึงแนนในตัวและปดไดดวยตัวเองเมื่อ 
  สายหลุด (CHECK LOCK) หรือชนิดเกลียวไวที่ปลายหัวทอจายกาซหรือไม 

[    ] มี    [    ] ไมมี 
- ขอความที่ถังขนสงกาซถูกตองตามกฎกระทรวงและประกาศกรมโยธาธิการฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) หรือไม 

[    ] ถูกตอง    [    ] ไมถูกตอง 

 ผลการทดสอบ การร่ัวซึมของถังขนสงกาซ  ทดสอบที่ความดัน.  150 .Psi 
[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 

 ผลการทดสอบ CHECK VALVE ทดสอบที่ความดัน.  150  Psi 
[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 

 ผลการทดสอบ CHECK LOCK ทดสอบที่ความดัน.  150  Psi 
[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 

ผลการทดสอบ EXCESS FLOW VALVE ทดสอบที่ความดัน.  150  Psi (ไมเกิน 150 Psi) 
- EXCESS FLOW VALVE ของ OUTLET LINE ขนาด 3 นิ้ว และของ VAPOUR RETURN LINE ขนาด 2 นิ้ว  
   ทํางานตามปกติหรือไม 

[    ] ทํางานตามปกติ    [    ] ไมทํางานตามปาติ 
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/ผลการทดสอบ… 

- 2 - 
 

ผลการทดสอบ EMERGENCY SHUT OFF VALVE ทดสอบที่ความดัน.  150  Psi (ไมเกิน 150 Psi) 
- เมื่อปด EMERGENCY SHUT OFF VALVE ของ OUTLET LINE ขนาด 3 นิ้ว และของ VAPOUR RETURN LINE  
  ขนาด 2 นิ้ว บาวาลวสามารถทนแรงดันโดยไมมีการรั่วซึมหรือไม 

[    ] สามารถทนแรงดันไดโดยไมมีการรั่วซึม [    ] ไมสามารถทนแรงดันไดโดยมีการรั่วซึม 
 

ผลการตรวจสอบความหนาถังขนสงกาซ 

 
ผลการทดสอบกลอุปกรณนิรภัยแบบระบาย 

 

สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบ 
 สภาพภายนอกถังขนสงกาซ ความหนาของผนงัถงัขนสงกาซ กลอุปกรณนิรภัยแบบระบายของถงัขนสง
กาซ ระบบทอและอุปกรณท้ังหมด ผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบและอยูในสภาพสามารถใชงาน
ไดตอไป 
 
 

........................................................เจาหนาท่ี 
(                                                ) 
........................................................หัวหนาฝายฯ 
(                                                ) 
......................................................ผูอํานวยการสวนฯ 
(                                               ) 

          ........................................................ผูอํานวยการสํานักฯ 
             (                                   ) 

 
 

บริเวณที่ตรวจสอบ ความหนาจากการคํานวณ ความหนาที่วัดได หมายเหตุ 

ตัวถัง  (SHELL) ______________มม. ______________มม. .                   ผาน              . 
หัวถัง  (HEAD) ______________มม. ______________มม. .                   ผาน              . 

ลําดับ ชื่อเคร่ืองหมายการคา ขนาด เปดที่ความดัน ปดที่ความดัน หมายเหตุ 

1 SAFETY VALVE/_MIDLAND  MFG. USA_ ______    _______Psi       200    . Psi .              ผาน          . 

2 SAFETY VALVE/_MIDLAND  MFG. USA___ ______ _______Psi     200    . Psi .              ผาน          . 
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แบบบันทึกการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซครบวาระ 

เจาของ / ผูครอบครองถัง………บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ……………………………………………. 

หมายเลขทะเบียนรถ…บทก.2-……………………..……หมายเลขคัชซี……………………………………………. 

หมายเลขถัง…………ธพ.4-……………………..…..หมายเลขถังผูผลิต……………………………..……………………. 

บริษัทผูผลิตถัง…………………………………………………………..……………………………………………………….. 

สถานที่ทดสอบและตรวจสอบ  คลังกาซ ปตท.บานโรงโปะ จ.ชลบุรี .........................................................................     

วันที่ทดสอบและตรวจสอบ…….............................................…………………………………………………………… 

1. การตรวจสอบขนาดถังขนสงกาซ 
 เสนผานศูนยกลางภายใน / นอกของถัง………………………………………..…มม. 

 ความยาวแนวเชื่อมของถังถึงแนวเชื่อม /TL – TL…………………………………มม. 

 ลักษณะของหัวถัง  (    )  ELLIPSOIDAL  (    )  HEMISPHERICAL 

 ความจุถังขนสงกาซ………………………ลิตร 

2. การตรวจสอบคาความแข็ง (HARDNESS) 
 คาความแข็งต่ําสุดของตัวถัง…………………BHN  คา  TENSILE……………………..Kg/mm2 

 คาความแข็งต่ําสุดของหัวถัง…………………BHN  คา  TENSILE……………………..Kg/mm2 

3. การตรวจสอบคาความหนา  (THICKNESS) 
 คาความหนาต่ําสุดที่ตองการของตัวถัง…………………………..มม. 

 คาความหนาต่ําสุดที่วัดได………………………………………..มม. 

 คาความหนาต่ําสุดที่ตองการของหัวถัง…………………………..มม. 

 คาความหนาต่ําสุดที่วัดได………………………………………..มม. 

 สรุปผลการตรวจสอบคาความหนา  (    )  ผานเกณฑมาตรฐาน 

      (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

4. การตรวจสอบแนวเชื่อมภายในดวยวิธผีงแมเหล็ก (MT) 
ชนิดของเครื่องมือใช  (    )  YOKE  (    )  PRON 

ชนิดแมเหล็กที่ใช   (    )  แมเหล็กถาวร 

    (    )  แมเหล็กไฟฟา : กระแสตรง / กระแสสลับ……...…….A 

 ชนิดผงแมเหล็ก   (    )  WET  (    )  DRY 

     (    )  FLUORESCENT 

 สรุปผลการตรวจสอบดวยผงแมเหล็ก (    )  ผานเกณฑมาตรฐาน 

     (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

5. การตรวจสอบแนวเชื่อมดวยรังสี  (RT) 
 ชนิดรังสีที่ใช (    )  X-RAY 

   (    )  GAMMA-RAY : Ir-192………………………………………..Ci 

 DFGREE OF EAMINATION : ตัวถัง  (    )  FULL   (    )  SPOT 

       หัวถัง  (    ) FULL   (    )  SPOT 

 

/จํานวนฟลม…. 
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 จํานวนฟลม…………………………ฟลม 

 สรุปผลการตรวจสอบดวยดวยรังสี  (    )  ผานเกณฑมาตรฐาน 

      (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

 หมายเหตุ…………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การทดสอบดวยความดันไฮดรอลิค 

 ของไหลที่ใชในการทดสอบ   (    )  น้ํา 

     (    )  ………………………. 

 ความดันที่ใชในการทดสอบ……………375…………………….PSI 

 ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ……………30……………………นาที 

 สรุปผลการตรวจสอบดวยดวยความดันไฮดรอลิค (    )  ผานเกณฑมาตรฐาน 

       (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

7. การตรวจสอบแนวเชื่อมภายนอกดวยวิธีผงแมเหล็ก (MT) 
ชนิดของเครื่องมือใช  (    )  YOKE  (    )  PRON 

ชนิดแมเหล็กที่ใช 
    (    )  แมเหล็กถาวร 

    (    )  แมเหล็กไฟฟา : กระแสตรง / กระแสสลับ……...…….A 

 ชนิดผงแมเหล็ก   (    )  WET  (    )  DRY 

     (    )  FLUORESCENT 

 สรุปผลการตรวจสอบดวยผงแมเหล็ก  (    )  ผานเกณฑมาตรฐาน 

      (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน 

8. การผานกรรมวิธีทางความรอน  (HEATTREATMENT) 
  (    )  ผานแลวเมื่อวันที่………………………………………….. 

  (    )  ยังไมไดผาน 

 สรุปผลการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซ 
  (    )  ผานเกณฑมาตรฐานสามารถใชงานตอไปได 
  (    )  ไมผานเกณฑมาตรฐาน ตอง งดใชถังขนสงกาซ 

  เพราะ………………………………………………………………………………………..   

........................................................เจาหนาท่ี 
(                                                ) 
........................................................หัวหนาฝายฯ 
(                                                ) 
......................................................ผูอํานวยการสวนฯ 
(                                               ) 

            .....................................................ผูอํานวยการสํานักฯ 
             (                                   ) 
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8. ตัวอยางการปฎิบัติ 
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9. โอกาสปรับปรุงในอนาคต 
   1.การลดขั้นตอนการตรวจเอกสารเมื่อผูประกอบการมีความประสงคจะการทดสอบและ
ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  โดย
ยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ และการพิจารณาใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังขนสงกาซบน
รถไฟครบวาระการใชงานเมื่อยื่นเรื่องตอศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเมื่อศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จตรวจสอบ
เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหคืนเรื่องใหผูประกอบการเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารเพื่อเปนการลดขั้น
การพิจารณาเอกสารลง 
  2.การตรวจสอบและทดสอบ การรั่วซึมของระบบทอกาซและอุปกรณสวนมากมักจะมีการรั่วซึม
ตามขอตอตางๆดังนั้นผูประกอบการและบริษัททดสอบควรมี การทดสอบกอนเพื่อจะไดทําการแกไขซอมแซมให
เรียบรอยกอน    
  3.การทดสอบอุปกรณความปลอดภัยตาง ๆ  ที่ติดตั้งบนถังขนสงกาซวาลวนิรภัยตาง ๆ  อุปกรณ
ที่นํามาติดตั้งตองไดมาตรฐานสากลที่ยอมรับ  เชน  UL   เนื่องจากอุปกรณตาง ๆ ที่ผานมาตรฐานสากลและได
เครื่องหมายรับรองยอมทําใหเกิดความมั่นใจวาอุปกรณตาง ๆ จะทํางานไดตามมาตรฐาน   ซ่ึงทําใหถังขนสงกาซมี
ความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล   อุปกรณนิรภัยที่ติดตั้งบนถังขนสงกาซ Safety   Value, Relief  Value  
และ Hydraulic Valve  ควรไดมาตรฐานสากล  เมื่อนํามาใชทําใหมีความปลอดภัย   การทํางานของอุปกรณนิรภัย
จึงเห็นควรมีการควบคุมอุปกรณนิรภัยตาง ๆ  ที่จะนํามาติดตั้งในถังขนสงกาซตองไดมาตรฐานสากลทําใหถัง
ขนสงกาซบนรถไฟ มีความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน   มีความมั่นใจในเรื่องของระบบความปลอดภัยในขณะ
ใชยานพาหนะขนสงกาซทางรถไฟ   โดยเปนการปองกันความเสี่ยงและลดสาเหตุที่อาจกอใหเกิดความเสียหายให
นอยที่สุดกรณีเกิดอุบัติเหตุ     อันกอใหเกิดประตอผูประกอบกิจการบรรจุกาซเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

 

------------------------------------------ 
 


