
  คูมือการปฏิบัติงาน : การข้ึนทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ 
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๑. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถเพื่อใชในการขนสง

วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ

วัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. ขอบเขต 

 ครอบคลุมการรับคําขอข้ึนทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ การตรวจความถูกตอง ครบถวน 

ของขอมูล/ เอกสาร MDR เง่ือนไขท่ีนําไปใชกับวัตถุอันตรายทุกประเภท (ประเภทท่ี ๑ ถึง ๙) การกําหนดรหัส

และลําดับชั้นของแท็งก เง่ือนไขท่ัวไป เง่ือนไขพิเศษ 

๓. คํานิยาม 

 ๓.๑  วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๓.๒ “ภาชนะบรรจุ” หมายความวา ภาชนะที่มีลักษณะปดและทําหนาที่กักเก็บวัตถุอันตราย

อยางปลอดภัย ท้ังนี้ รูปแบบของภาชนะเปนไปตามลักษณะและสถานะของวัตถุอันตรายท่ีทําการบรรจุ และ 

หมายความรวมถึง บรรจุภัณฑ หีบหอ และแท็งก 

 ๓.๓ “แท็งก” (Tank) หมายความวา แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกท่ียกและเคลื่อนยายได แท็งกยึดติด 

ไมถาวร หรือแท็งกยึดติดถาวร รวมท้ังแท็งกท่ีอยูในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบเรียงกันเปนตับ (Battery-Vehicles) 

หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (Multiple-element gas container: MEGC) และใหหมายความรวมถึง ผนังแท็งก 

รวมท้ังอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสราง 

 ๓.๔  “แท็งกยึดติดถาวร” (Fixed tank) หมายความวา ภาชนะบรรจุท่ีมีความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 

ซ่ึงยึดติดกับรถอยางถาวร (Tank vehicle) หรือเปนสวนหนึ่งของโครงสรางของรถนั้น 

 ๓.๕  แท็งกติดตรึง หมายความวา สิ่งท่ีทําข้ึนเพ่ือบรรจุวัตถุอันตรายซ่ึงติดตรึงอยูกับตัวรถอยางม่ันคง

แข็งแรง เชน  

- แท็งกติดตรึงถาวรกับตัวรถ (FIXED TANKS) 

 - แท็งกติดตรึงไมถาวรกับตัวรถ (DEMOUNTABLE TANKS) 

  - แท็งกคอนเทนเนอร (TANK-CONTAINERS) 

 - แท็งกสับเปลี่ยนไดซ่ึงผนังโครงสรางทําดวยโลหะ (TANK SWAP BODY WITH SHELLS 

MADE OF METALLIC MATERIALS) 
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- รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซเรียงกันเปนตับ (BATTERY-VEHICLES) 

  - รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MULTIPLE-ELEMENT GAS CONTAINERS หรือMEGCS) 

             - แท็งกพลาสติกเสริมไฟเบอร (FIBER-REINFORCED PLASTICS TANKS หรือ FRP) 

 - แท็งกบรรจุของเสียท่ีทํางานภายใตสุญญากาศ (VACUUM OPERATED WASTE TANKS) 

๓.๖  เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย หมายความวา เอกสารท่ีมีการระบุชื่อ ประเภท หรือ

ประเภทยอยของวัตถุอันตราย หมายเลขสหประชาชาติ กลุมการบรรจุ และปริมาณวัตถุอันตราย ตลอดจนการ

ลงลายมือชื่อผูขนสงและผูรับวัตถุอันตราย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดการขนสงวัตถุอันตราย 

๓.๓ การประกันภัย หมายถึง การประกันภัยจากความเสียหายการขนสงวัตถุอันตราย 

๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑ ผูอํานวยการกลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตรายเปนผูลงนามในใบทะเบียนแท็งกยึดติด

ถาวรกับตัวรถ 

 ๔.๒ พนักงานเจาหนาท่ีในกลุมฯ พิจารณาเสนอ ผอ. กทบ. ลงนามในใบทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับ

ตัวรถ 

 ๔.๓ เจาหนาท่ีประจําฝายบริหารท่ัวไป รับเรื่องและบันทึกขอมูลในระบบ 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑ ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕  

ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

๕.๒ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี  

๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

๕.๓ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ 

๕.๔ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 



 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการดําเนินการ “การข้ึนทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรตัวกับตัวรถ” 
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ไมเห็นชอบ 

คืนคําขอฯ 

คืนคําขอฯ และแจงผูยื่นคําขอฯ 

ไมครบ 

ไมถูกตอง 

คืนคําขอฯ และแจงผูยื่นคําขอฯ 

 

ครบถวน 

ถูกตอง 

เห็นชอบ 

1 วัน 

9 วัน 

1 วัน 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแท็งก 
ยึดติดถาวรกับตัวรถ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ออกเลขท่ีรับเรื่อง 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของเอกสาร 

พนักงานเจาหนาท่ี

พิจารณาออกใบ

 

ผอ.กทบ. พิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน 

 

ผอ.กทบ.ลงนามในทะเบียนแท็งก 

ฝบ.ออกเลขท่ีหนังสือ 

แจงผลการพิจารณา 

7 วัน 



 ๖.๑ รับเรื่อง  

  ๖.๑.๑ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูมีไวในครอบครอง หรือผูขนสง ท่ีขนสงวัตถุอันตรายโดยใช

แท็งกยึดติดถาวร ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรตามแบบ วอ./อก. ๒๑ ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การข้ึนทะเบียนภาชนะบรรจุท่ีใชขนสงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ จํานวน ๑ ชุด 

  ๑. ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet) ท่ีจะทําการขนสง 

  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

  ๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 

  ๔. หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

  ๕. ชื่อ ท่ีอยูของผูสราง วัสดุท่ีใชในการสราง แบบรายการคํานวณและตนแบบหนังสือ

รับรองการตรวจสอบและทดสอบหรือการสราง โดยบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับท่ีสอดคลองกับงาน ประเภท และขนาดท่ีจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายวาดวยวิศวกร หรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ

กําหนด (กรณีแท็งกใหม 

  ๖. เอกสารแสดงประวัติการสรางท่ีระบุวัสดุท่ีใชในการสรางโดยผูสราง หนังสือรับรอง

การตรวจสอบและทดสอบโดยบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม 

เครื่องกล ในระดับท่ีสอดคลองกับงาน ประเภท และขนาด ท่ีจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามท่ีกําหนด

โดยกฎหมายวาดวยวิศวกร หรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

  ๗. เครื่องหมายบนแผนโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจําแท็งก 
 ๘. หลักฐานแสดงการประกันความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๙. ภาพถายแท็งก ๕ ดาน (ซาย ขวา หนา หลัง และดานบน) 

 ๑๐. บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีจะขนสงในกรณีท่ีมีมากกวาหนึ่งรายการ 

 ๑๑. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 ๖.๑.๒ เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่นคําขอ 

 ๖.๑.๓ ฝายบริหารรับเรื่อง และใหเอกสารหลักฐานรับเรื่องแกผูยื่นคําขอ  

 ๖.๑.๔ ฝายบริหารบันทึกขอมูลลงระบบสารบรรณ และสงให กทบ.  
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 ๖.๒ ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

 ๖.๒.๑ พนักงานเจาหนาท่ีผู มีหนาพิจารณา ตรวจหลักฐานและเอกสารในการยื่นคําขอข้ึน

ทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดตามเอกสารคําแนะนําขององคการ

สหประชาชาติ 

วาดวยการขนสงสินคาอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือ

ขอกําหนด การขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย 

 ๖.๒.๒ กรณีท่ีเอกสารถูกตองครบถวน พนักงานเจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาให ผอ. กทบ. 

พิจารณาทบทวนอีกครั้งกอนลงนามในใบทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ   

 ๖.๒.๓ กรณีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบเอกสารไมครบ ไมสมบูรณใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๖.๓ 

 ๖.๓ ขอเอกสารเพ่ิมเติม/ จําหนายเรื่อง 

       กรณีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบเอกสารไมครบ ไมสมบูรณใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๖.๓.๑ 

 ๖.๓.๑ ขอเอกสารเพ่ิมเติม/ จําหนายเรื่อง 

  ๖.๓.๑.๑ กรณีท่ีคําขอไมครบถวนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด หากผูยื่นคําขอ

หรือผูไดรับมอบอํานาจไมสามารถดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมไดตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในขณะนั้น 

พนักงานเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของคําขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะตองยื่นเพ่ิมเติม 

โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นับจากวันท่ีจัดทําบันทึก

ความบกพรอง โดยพนักงานเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอจะลงนามในบันทึกดังกลาว และจะมอบสําเนาบันทึกดังกลาว

ใหผูยื่นคําขอไวเปนหลักฐาน 

 ๖.๓.๑.๒ กรณีผูยื่นคําขอไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณาใหผูยื่นคําขอตอไป ตามมาตรา ๙ 

แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ผูยื่นคําขอตองยื่นเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด โดยความถูกตองของเอกสาร หาก

ไมอาจพิจารณาไดในขณะท่ีรับคําขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากท่ีไดรับ

การยื่นคําขอฯ ครบถวนแลว กรณีความไมถูกตองของเอกสารท่ีตรวจพบในภายหลังเปนเหตุใหไมอาจรับข้ึนทะเบียน

ไดพนักงานเจาหนาท่ีจะไมรับข้ึนทะเบียนขอ 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

๗.๑  ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 

๗.๒  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๗.๓  ใบมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
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๗.๔  เอกสารแสดงรายละเอียดของแท็งก  ไดแก  ผูผลิต  วสัดุ  เอกสารประกอบการสรางแท็งก    

 ใบรับรองการทดสอบแท็งก ฯลฯ  

๗.๕  เครื่องหมายบนแผนโลหะบอกรายละเอียดประจําแท็งก (Marking) 

๗.๖  กรมธรรมประกันภัย 

๗.๗  บันทึกประวัติการฝกอบรมของพนักงานขับรถ 

๗.๘  รูปถายรถ ๕ ดาน (ซาย  ขวา  หนา  หลัง  และดานบน) 

๗.๙  สถานีพักรถ และผูรับผิดชอบประจําสถานี 

 ๗.๑๐  หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ของสถานประกอบการ) 

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

๘.๑ แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ 

๘.๒ แบบฟอรมใบทะเบียนแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ 

๙. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

๑. คําขอข้ึนทะเบียน

แท็งกยึดติดถาวรกับ

ตัวรถ 

ฝายบริหารฯ/กทบ. รวบรวมแลวนําไป

เก็บท่ีศูนยวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม

ภาคตะวันออก 

๑๐ ปข้ึนไป - 

๒. ใบทะเบียนแท็งก 

ยึดติดถาวรกับตัวรถ 
ฝายบริหารฯ/กทบ. คอมพิวเตอร - สแกนและจัดเก็บ

ตามผูขอข้ึน

ทะเบียนฯ 
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