เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และมาตรา ๒๐ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อง บั ญชี ร ายชื่อ วั ต ถุ อั น ตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า ภาชนะที่มีลัก ษณะปิด และทํา หน้า ที่กัก เก็บ วัต ถุอัน ตราย
อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ รูปแบบของภาชนะเป็นไปตามลักษณะและสถานะของวัตถุอันตรายที่ทําการบรรจุ
และหมายความรวมถึง บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และแท็งก์
“แท็งก์” (Tank) หมายความว่า แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ แท็งก์ยึดติด
ไม่ถาวร หรื อแท็ งก์ยึ ดติดถาวร รวมทั้ งแท็ งก์ที่ อ ยู่ในรถติ ดตั้งภาชนะบรรจุก๊ าซแบบเรียงกันเป็นตั บ
(Battery-Vehicles) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-element gas container: MEGC)
และให้หมายความรวมถึง ผนังแท็งก์ รวมทั้งอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์โครงสร้าง
“แท็งก์ยึดติดถาวร” (Fixed tank) หมายความว่า ภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
ซึ่งยึดติดกับรถอย่างถาวร (Tank vehicle) หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของรถนั้น
ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ขนส่ง ที่ขนส่งวัตถุอันตราย
โดยใช้แท็งก์ยึดติดถาวร ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรตามแบบ วอ./อก. ๒๑ ท้ายประกาศฉบับนี้
พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวน ๑ ชุด
(๑) ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet)
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๔) หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมีการมอบอํานาจ)
(๕) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแท็งก์ยึดติดถาวร ดังนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

(๕.๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้สร้าง วัสดุที่ใช้ในการสร้าง แบบรายการคํานวณและต้นแบบ
หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบหรือการสร้าง โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ในระดั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ งาน ประเภท และขนาด
ที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามที่ กํ า หนดโดยกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ศ วกร หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(๕.๒) กรณีเป็นแท็งก์ยึดติดถาวรที่สร้างก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ได้แก่ เอกสาร
แสดงประวัติการสร้างที่ระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างโดยผู้สร้าง หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบ
โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ งาน ประเภท และขนาด ที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามที่ กํ า หนด
โดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
(๖) เครื่องหมายบนแผ่นโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจําแท็งก์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย
(๗) หลักฐานแสดงการประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ถ้ามี)
(๘) รูปถ่ายแท็งก์ยึดติดถาวร ๕ ด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง และด้านบน)
การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนให้ยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๓ อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย ช่ อ งเปิ ด วาล์ ว นิ ร ภั ย ท่ อ ข้ อ ต่ อ อุ ป กรณ์ นิ ร ภั ย
และอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ข้อ ๔ เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว ถ้ า เห็ น ควรให้ ขึ้ น ทะเบี ย น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร ตามแบบ วอ./อก. ๒๒ ท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๕ ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรให้มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันขึ้นทะเบียน และให้ยื่นคําขอ
ต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรตามแบบ วอ./อก. ๒๓ ท้ายประกาศฉบับนี้ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่
ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรสิ้นอายุ
หากผลการตรวจสอบทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบและการทดสอบ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
หากผลการตรวจสอบทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบและการทดสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีคําสั่งไม่ต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
ข้อ ๖ หากผู้ รั บ ทะเบี ย นแท็ ง ก์ ยึ ด ติ ด ถาวรจะขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย น
ให้ยื่นหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีหนังสือให้ผู้ยื่น
ดําเนินการทดสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ และหากเห็นว่าการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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รายการนั้น เป็นเรื่อ งที่ถูกต้ องเหมาะสมแล้ ว ก็ ให้แก้ ไขเพิ่ มเติ มรายการในทะเบียนแท็งก์ ยึดติด ถาวร
และแจ้งให้ผู้ยื่นทราบ ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสแท็งก์ยึดติดถาวรและหมายเลขประจําแท็งก์
จะกระทํามิได้
ข้อ ๗ ทะเบี ย นแท็ ง ก์ ยึ ด ติ ด ถาวรกั บ ตั ว รถที่ อ อกให้ ต ามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ยังคงใช้ต่อไปได้จนกว่าจะครบกําหนดวาระ
การทดสอบและตรวจสอบตามข้อกําหนดแท็งก์ติดตรึง แนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ๖ ปี หรือ ๑๒ ปี
แล้วแต่กรณี และเมื่อครบกําหนดดังกล่าวแล้ว ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วอ./อก. ๒๑

คําขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

อายุ

ปี สัญชาติ

ตรอก/ซอย

ถนน

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
สถานที่ติดต่อหรือที่อยู่ เลขที่
ตําบล/แขวง

หมู่ที่
อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร

E-mail address

มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดถาวรเพื่อใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายจํานวน

รายการ ได้แก่

(ถ้ามีหลายรายการให้ระบุว่า “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รหัสแท็งก์

หมายเลขประจําแท็งก์

ความจุรวมทั้งหมด (ลิตร)
ความดันทดสอบ (บาร์)
วัสดุ

ความดันใช้งาน (บาร์)
ความหนาของผนังโครงสร้าง (มิลลิเมตร)

ชื่อผู้สร้างแท็งก์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ พร้อมกันนี้ ได้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet) ที่จะทําการขนส่ง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
๓. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
๔. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
๕. ชื่อ ที่อยู่ของผู้สร้าง วัสดุที่ใช้ในการสร้าง แบบรายการคํานวณและต้นแบบหนังสือรับรองการ
ตรวจสอบและทดสอบหรือการสร้าง (กรณีแท็งก์ใหม่)
๖. เอกสารหลักฐานแสดงประวัติการสร้างที่ระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างโดยผู้สร้าง หนังสือรับรอง
ตรวจสอบและทดสอบ

วอ./อก. ๒๑
-๒๗. เครื่องหมายบนแผ่นโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจําแท็งก์
๘. หลักฐานแสดงการประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ถ้ามี)
๙. ภาพถ่ายแท็งก์ ๕ ด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง และด้านบน)
๑๐. บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่จะขนส่งในกรณีทมี่ ีมากกว่าหนึ่งรายการ
๑๑. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................

(ลายมือชื่อ) .......................................................... ผู้ยื่นคําขอ

วอ./อก. ๒๒

ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
ทะเบียนเลขที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่

เดือน

อนุญาตให้

พ.ศ.
สัญชาติ

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
สถานที่ติดต่อของผู้รับทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร เลขที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

หมู่ที่

ถนน

ตําบล/แขวง

จังหวัด

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร

เป็นผู้รับทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รหัสแท็งก์

หมายเลขประจําแท็งก์

ความจุรวมทั้งหมด (ลิตร)
ความดันทดสอบ (บาร์)
วัสดุ

และความดันใช้งาน (บาร์)
ความหนาของผนังโครงสร้าง (มิลลิเมตร)

ชื่อผู้สร้างแท็งก์ (ถ้ามี)
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ทําการขนส่ง

ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรให้ใช้ได้จนถึง วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(

พนักงานเจ้าหน้าที่
)

-๒รายการต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร เลขที่ ......................................
อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
ครั้งที่

ลงวันที่

ใช้ได้ถึง

บันทึกการอนุญาต
เพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่

-๓บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดถาวร เลขที…
่ …………………
ครั้งที่

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

รายการการแก้ไข
เปลีย่ นแปลง

พนักงานเจ้าหน้าที่

วอ./อก. ๒๓
คําขอต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.
อายุ

ปี สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
สถานที่ติดต่อหรือที่อยู่ เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร

E-mail address

มีความประสงค์ขอต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร เลขที่
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่ง

ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร
รายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบแท็งก์ยึดติดถาวร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
อํานาจ (ถ้ามี)

