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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย              
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
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พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 
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เหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533 เป็นอุบัติเหตุแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในคืน  
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2533 มีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก และผู้เสียชีวิต 92 ราย (รวมคนขับรถ)  
ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 214,926,282 บาท 

https://th.wikipedia.org/wiki/ 



วัตถุอันตราย 

2. วัตถุไวไฟ 
3. วัตถุออกซิไดซ์และ

วัตถุเปอร์ออกไซด์ 

4. วัตถุมีพิษ 

5. วัตถุที่ท าให้
เกิดโรค 

6. วัตถุกัมมันตรังส ี

7. วัตถุที่ก่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 8. วัตถุกัดกร่อน 

9. วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง 

10. วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจ 

ท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

1. วัตถุระเบิด 

มาตรา ๔ “วัตถุอันตราย”  หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๔ 
ผลิต หมายความว่า ท า เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือ  
รวมบรรจุ  
น าเข้า หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าผ่าน  
ส่งออก หมายความว่า ส่งหรือด าเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
น าผ่าน หมายความว่า น าหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุด ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือ
เปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้  จะต้อง ไม่มีการใช้ประโยชน์ ใดๆ หรือมี
พฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าว  
ในราชอาณาจักร  
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น ากลับเข้ามา หมายความว่า น าวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับ
เข้ามาใน ราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย 
ส่งกลับออกไป หมายความว่า ส่งวัตถุอันตรายที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรออกไป 
นอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย  
ขาย หมายความถึง การจ าหน่าย จ่ายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและ        
ให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย  
มีไว้ในครอบครอง หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ ผู้อื่น 
และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและ
รวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย  
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“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” 
ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และผู้แทนสานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และอย่างน้อยสี่คนให้
แต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์และมี
ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหา วัตถุอันตรายในท้องถิ่น 
หรือด้านสิ่งแวดล้อม 
 ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการ
เกษตร และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถอุันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถอุันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้อง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดด้วย  
(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถอุันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครองต้องรับใบอนุญาต  
(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า 
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง  



11 

เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
ก าหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุม 
วัตถุอันตรายดังกล่าว  
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1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕8 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 
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บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายมี 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บัญชี ๑ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 
บัญชี ๒ ที่กรมประมงรับผิดชอบ 
บัญชี ๓ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ 
บัญชี ๔ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
บัญชี ๖ ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕8 
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มาตรา 20 ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  
 (1) ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและ 
ทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา 
การกาจัด การ ท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง   
การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นใด เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือ
ระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญา
และข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย  
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มาตรา 21 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ชนิดที่ 1 ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 
20(1) (2) และ (3)  
มาตรา 22 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์
จะด าเนินการดังกล่าวให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทราบก่อน  
 เมื่อได้มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า 
ผู้ส่งออก หรือผู้ มีไว้ครอบครอง แจ้งการดาเนินการของตนที่กระท าอยู่ในขณะนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน เวลาที่ก าหนดในประกาศดังกล่าว   
 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 
2 ต้องปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2) 
และ (3) ด้วย  
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มาตรา 23 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีที่พึงอนุญาตได้
และกรณีที่จะอนุญาตไม่ ได้ไว้ให้ชัดเจนเท่าที่ จะกระท าได้ เว้นแต่กรณีจ าเป็นที่ไม่
อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้ก าหนดระยะเวลาสาหรับการ พิจารณาอนุญาตให้
ชัดเจนด้วย  
 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
ต้องปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2) และ 
(3) นั้นด้วย  
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บทก าหนดโทษ 
มาตรา 70 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่
คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา 14 หรือที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 54 (4) ต้อง ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
มาตรา 71 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 41 
หรือมาตรา 43 วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 
วรรคสอง หรือ ตามมาตรา 23 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จ าทั้งปรับ 
มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับไม่ เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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รถบรรทุกวัตถุอันตรายจะมี 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. กรมการขนส่งทางบก จะรับผิดชอบ เรื่อง ตัวรถยนต์ การตรวจสภาพ
รถยนต์ การต่อภาษีรถยนต์ เป็นต้น 
2. กรมธุรกิจพลังงาน จะรับผิดชอบ เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายที่กรม
กรมธุรกิจพลังงาน รับผิดชอบ เช่น การขึ้นทะเบียนแท็งก์ เป็นต้น 
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะรับผิดชอบ เรื่องการขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
ตามที่กรมโรงงานรับผิดชอบ 

 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้
ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
 2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
 3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความ เสียหาย                         
จากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้
ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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การจ าแนกประเภทสินคา้ตาม DG Class, การขนส่ง 

https://www.thecompliancecenter.com/publications/un_rec.htm 



ข้อก าหนดของประเทศไทยส าหรับการขนส่งสินค้า
อันตรายทางถนน (TP2 / ADR) 
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ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความ
ในมาตรา ๑๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน
ภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
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“แท็งก์” (Tank) หมายความวา่ แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ที่ยกและ
เคลื่อนย้ายได้ แท็งก์ยึดติดไมถ่าวร หรือแท็งก์ยึดติดถาวร รวมทั้ง
แท็งก์ที่อยู่ในรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรียงกันเป็นตับ (Battery-
Vehicles) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-element gas 
container: MEGC) และให้หมายความรวมถึง ผนังแท็งก์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์โครงสร้าง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน
ภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 



ประเภทของแท็งก์ 
1. แท็งก์คอนเทนเนอร์ Tank Container  
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2. แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้  DEMOUNTABLE 
TANKS 
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*** 3.แท็งก์ยึดติดถาวร FIXED TANKS *** 

*** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนภาชนะบรรจุท่ีใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที ่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
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4. ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุม่ Multiple - element gas container: 
MEGC 
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5. Battery Vehicle รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ 
แบบแบตเตอรรี่ 



* รถแท็งก์ยึดติดถาวรแบบพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ (Fibre-
Reinforced Plastics (FRP) tanks) * 

http://fibermaxcorp.com/index.php/other-frp-products-and-
services/ 



* แท็งก์ของเสียท างานด้วยสุญญากาศ (Vacuum-operated waste 
tanks)* 

http://www.vacuumtrucks.com.au/products-
liquidtanktrucks.html 



http://evergreenservice.net/en/service/trasnport/ 





ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเขา้ ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผูข้นส่ง ทีข่นส่ง
วัตถอุันตราย โดยใช้แท็งกย์ึดตดิถาวร ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนแท็งกย์ึดติดถาวร
ตามแบบ วอ./อก. ๒๑ ท้ายประกาศฉบบันี้พร้อมเอกสารหลักฐานดงัต่อไปนี้ 
จ านวน ๑ ชุด 
 (๑) ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet) 
 (๒) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคน
ต่างด้าว 
 (๓) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล (กรณีเปน็นิติ
บุคคล) 
 (๔) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้
มอบและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 (๕) เอกสารแสดงรายละเอียดเกีย่วกับแทง็กย์ึดตดิถาวร ดังนี ้



(๕.๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้สร้าง วัสดุที่ใช้ในการสร้าง แบบรายการค านวณและต้นแบบ หนังสือ
รับรองการตรวจสอบและทดสอบหรือการสร้าง โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับที่สอดคล้องกับงาน ประเภท และ
ขนาด ที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่ก าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 
 
(๕.๒) กรณีเป็นแท็งก์ยึดติดถาวรที่สร้างก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ได้แก่ เอกสารแสดง
ประวัติการสร้างที่ระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างโดยผู้สร้าง หนังสือรับรองการตรวจสอบและ
ทดสอบ โดยบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล   ในระดับที่สอดคล้องกับงาน ประเภท และขนาด ที่จะประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามที่ก าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 



(๖) เครื่องหมายบนแผ่นโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจ าแท็งก์ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของ
ประเทศไทย 
(๗) หลักฐานแสดงการประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย 
(ถ้าม)ี 
(๘) รูปถ่ายแทง็ก์ยึดติดถาวร ๕ ด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง และด้านบน) 
การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนให้ยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือยื่นผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



ข้อ ๓ อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย
และอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 
ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้ว ถ้าเห็นควรให้ขึ้น
ทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร ตามแบบ    
วอ./อก. ๒๒ ท้ายประกาศฉบับนี้ 
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ข้อ ๕ ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรให้มีอายุไม่เกิน ๓ ปี 
นับแต่วันขึ้นทะเบียน และให้ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียน
แท็งก์ยึดติดถาวรตามแบบ วอ./อก. ๒๓ ท้ายประกาศ
ฉบับนี้ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนแท็งก์ยึดติด
ถาวรสิ้นอายุ 
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 หาก ผลก า ร ต ร วจ สอบ ทด สอบ เป็ น ไ ป ต าม เ กณ ฑ์            
การตรวจสอบและการทดสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ. ๒๕๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่ออายุ
ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร 
 หากผลการตรวจสอบทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
การตรวจสอบและการทดสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งไม่ต่ออายุ
ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร 
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ข้อ ๖ หากผู้รับทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนให้ยื่นหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีหนังสือให้ผู้ยื่นด าเนินการ
ทดสอบหรือด าเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ และหากเห็นว่า
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
ก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรและแจ้งให้ผู้
ยื่นทราบ ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสแท็งก์ยึดติดถาวรและ
หมายเลขประจ าแท็งก์จะกระท ามิได้ 
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15 มกราคม 2564 

 

 * 14 มกราคม 2567 
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ข้อ ๗ ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถที่ออกให้ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ยังคงใช้ต่อไป
ได้จนกว่าจะครบก าหนดวาระการทดสอบและตรวจสอบตามข้อก าหนดแท็งก์ติด
ตรึง แนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ๖ ปี หรือ ๑๒ ปี
แล้วแต่กรณี และเมื่อครบก าหนดดังกล่าวแล้ว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย      
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลที่ท าการขนส่ง และให้หมายความรวมถึงผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองที่ท าการขนส่งวัตถุอันตรายของตนเอง
ด้วย และในกรณีที่มีการว่าจ้างเหมาช่วงส าหรับการขนส่ง ให้หมายความรวมถึง 
ผู้รับจ้างเหมาช่วง ไม่ว่าจะมีการเหมาช่วงกันไปกี่ทอดก็ตาม 
 
“ผู้รับวัตถุอันตราย” หมายความว่า บุคคลที่รับวัตถุอันตรายจากผู้ขนส่ง 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

“ป้าย” หมายความว่า สิ่งที่ท าขึ้น ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ     
ซึ่งติดไว้บนผิวนอกของภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนส่งหรือพาหนะ เพื่อแสดง
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง 
 
“เครื่องหมาย” หมายความว่า สิ่งที่ท าขึ้น ประกอบด้วย ชื่อที่ถูกต้องของ  
วัตถุอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติ รวมทั้งสัญลักษณ์ หรือข้อความอื่น
ใด นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในฉลากและป้ายซึ่งติดไว้ที่หีบห่อ หรือบนผิว
นอกของภาชนะบรรจุ หรือพาหนะ เพื่อเตือนถึงอันตรายของวัตถุอันตรายนั้น 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมาย
ของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมาย
ของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพและเครื่องหมาย
ของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๓ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง และผู้ขนส่ง ซึ่ง
วัตถุอันตรายต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขนส่ง
วัตถุอันตรายที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศในเรื่องดังต่อไปนี้  
 ๓.๑ การจ าแนกประเภทวัตถุอันตราย  
 ๓.๒ ข้อก าหนดในการบรรจุวัตถุอันตรายและการใช้ภาชนะ
บรรจุ  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
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๓.๓ การตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ  
๓.๔ การติดเครื่องหมาย ฉลาก และป้าย  
๓.๕ การจัดแยกและขนถ่ายวัตถุอันตราย  
๓.๖ เอกสารค าแนะนาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  
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ข้อ ๔ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า  ผู้ส่ งออก หรือผู้มี ไว้ ในครอบครองซึ่ ง         
วัตถุอันตรายที่จะขนส่งต้องมีหน้าที่ดังนี้  
 ๔.๑ จัดให้มีผู้ขนส่งที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด  
 ๔.๒ ตรวจสอบยานพาหนะให้เหมาะสมและปลอดภัยในการ
ขนส่งวัตถุอันตรายในกรณีที่ต้องบรรทุกวัตถุอันตรายรวมกับสิ่งอื่น 
ต้องแยกวัตถุอันตรายไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก โดยให้มีสิ่งห่อหุ้มเพื่อ
ป้องกันมิให้วัตถุอันตรายหกหรือรั่วไหลถ้าภาชนะบรรจุเกิดแตกหัก
หรือช ารุด  
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 ๔.๓ ตรวจสอบป้ายหรือเครื่องหมายแสดงการบรรทุก
วัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด รวมทั้งค าว่า “วัตถุอันตราย” เป็น อักษรสีแดง    
เห็นได้ชัดเจนติดไว้ข้างยานพาหนะทั้งสองข้าง  
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 ๔.๔ จัดให้มีบริเวณที่จอดยานพาหนะเพื่อการขนส่ง ต้อง
กว้างขวางเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การสัญจรของสาธารณชน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงขนาดของกิจการ
ลักษณะของภาชนะบรรจุ ปริมาณและวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่ง 
ในกรณีที่มีการสูบถ่ายหรือแบ่งบรรจุวัตถุอันตรายในบริเวณที่จอด
ยานพาหนะต้องมีอุปกรณ์สูบถ่าย ระบบการป้องกันอันตรายจาก
การหกหรือรั่วไหล และระบบป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม  
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 ๔.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุ 
รวมทั้งฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายที่ติดบนภาชนะบรรจุ  
 ๔.๖ จัดท าเอกสารกากับการขนส่งตามที่มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายอื่นก าหนด     
ให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศน้ี  
 ๔.๗ จัดท าเอกสารตามข้อ ๓.๖ เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประจายานพาหนะ  



๑. การจ าแนกประเภทวัตถุอันตราย 
 ใหจ้ าแนกประเภทวัตถุอันตรายออกเป็น ๙ ประเภท ดังนี ้
ประเภทท่ี ๑ วัตถุระเบิด  
ประเภทท่ี ๒ ก๊าซ  
ประเภทท่ี ๓ ของเหลวไวไฟ  
ประเภทท่ี ๔ ของแข็งไวไฟ  
ประเภทท่ี ๕ สารออกซิไดซ์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
ประเภทท่ี ๖ สารพิษและสารติดเชื้อ 
ประเภทท่ี ๗ วัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภทท่ี ๘ สารกัดกร่อน 
ประเภทท่ี ๙ วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous dangerous substances and 
articles) หมายถึง สารและสิ่งของที่ในขณะขนส่งมีความเป็นอันตราย ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ ๑ ถึงประเภท
ท่ี ๘ และให้รวมถึงสารที่ในระหว่างท าการขนส่งหรือระบุว่าในการขนส่งต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
๑๐๐ องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย ที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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“การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตราย
ทางบกโดยใช้ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายประเภทแท็งก์ 
และ ไม่รวมการขนส่งทางระบบราง  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 
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“แท็งก์” (Tank) หมายความว่า แท็งก์คอนเทนเนอร์  
แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร หรือแท็งก์ยึดติดถาวร 
รวมทั้งแท็งก์ที่อยู่ในรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบเรียงกันเป็นตับ
(Battery-Vehicles) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-
element gas container: MEGC) และให้หมายความรวมถึง 
ผนังแท็งก์ รวมทั้งอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์โครงสร้าง 
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“ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลที่ท าการ
ขนส่งวัตถุอันตราย 
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ข้อ ๓ ให้ผู้ขนส่งท าประกันความเสียหายโดยขอบเขตการคุ้มครองให้
เริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุที่เกิดแก่บุคคลภายนอกจากการขนส่งวัตถุอันตราย โดยมีจ านวน
เงินเอาประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกดิขึ้น ดังนี้ 
  (๑) ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรืออนามัย ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๒) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก        
ไม่น้อยกว่าสองล้านบาทส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง  (≥ 2,000,000 
บาท/ครั้ง) 
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๓.๒ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุท าให้เกิดการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของ    
วัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งทุกกรณี ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขจัด
เคลื่อนย้ายบ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับ 
สู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมซึ่งรวมถึงความ
เสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สิน
ของแผ่ นดิ น  หรื อทรั พย์ ไ ม่ มี เ จ้ าของ  โดยมี จ านวน เ งิ น            
เอาประกันภัย ไม่น้อยกว่า  ห้าล้านบาทส าหรับเหตุการณ์แต่ละ
ครั้ง (≥  5,000,000 บาท/ครั้ง) 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนภาชนะบรรจุท่ีใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที ่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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จบการน าเสนอ 
ขอบคุณครับ 


