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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ
เพื่อใหการขนสงวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานสากล อาศัยอํานาจ
ตามความในขอ ๑๕ (๒) และขอ ๑๘ (๒) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการขนสงทางบกเห็นสมควรประกาศกําหนด
แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายของรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ถังบรรทุกวัตถุอันตราย” หมายความวา ถังบรรทุกวัตถุอันตรายที่เปนแท็งกยึดติดถาวรกับตัว
รถ (Fixed tank) ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (Multiple-element gas container ; MEGC) ภาชนะ
บรรจุกาซหลายใบ ที่ยึดติดกับรถอยางถาวรและมีทอรวมที่ตอถึงกัน (Batterry-vehicle) หรือแท็งกยึด
ติดไมถาวร (Demountable tank) แท็งกที่ยกและเคลื่ อนยายได (Portable tank) แท็งกคอนเทนเนอร
(Tank-container) แท็งกที่สับเปลี่ยนได (Tank swap body) ที่มีขนาดความจุของแท็งกแตละใบ หรือ
ขนาดความจุ ข องแท็ ง ก ทุ ก ใบรวมกั น ตั้ ง แต ๖,๐๐๐ ลิ ต รขึ้ น ไป ตามข อ กํ า หนดใน TP๒ หรื อ
Restructured ADR
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิดที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด
“TP๒” หมายความวา ขอกําหนดดานการขนสงสินคาอันตรายของประเทศไทย เลมที่ ๒
(Thai Provision Volume ๒ ; TP๒) วาดวยการขนสงทางถนน
“Restructured ADR” หมายความวา ขอกําหนดในความตกลงยุโรปวาดวยการขนสงสินคา
อันตรายระหวางประเทศทางถนน ( European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road ) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (United
Nations Economic Commission for Europe ; UNECE) ฉบับปรับปรุงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓)
เปนตนไป
“ISO” หมายความวา มาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization)
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“IMDG Code” หมายความวา ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศ
ทางทะเล (International Maritime Dangerous Goods Code)
“ICAO Technical Instructions” หมายความวา ขอแนะนําทางเทคนิคขององคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization)
ขอ ๒ แบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายและอุปกรณ ตองเปนไป
ตามหลั ก เกณฑ ข อง TP๒ หรื อ Restructured ADR หรื อ มาตรฐาน ISO และต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก โดยการขอรับความเห็นชอบตองยื่นเอกสารขอมูลรายละเอียดตอ
กรมการขนสงทางบก ดังนี้
(๑) ถังหรืออุปกรณที่ผลิตภายในประเทศ
(ก) แบบ รายละเอียดของถังและอุปกรณ
(ข) รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของถัง
(ค) หนังสือรับรองและรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบถังและอุปกรณจากผูที่
ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก
กรณี ก ารขอรั บ ความเห็ น ชอบแบบ หรื อ เป น ถั ง หรื อ อุ ป กรณ ที่ เ หมื อ นกั น ให ยื่ น
เอกสารตามรายการ (๑) และ (๒) เพียง ๑ ชุด
(๒) ถังหรืออุปกรณที่ผลิตหรือนําเขาจากตางประเทศ
(ก) แบบ รายละเอียดของถังและอุปกรณ
(ข) หนังสือรับรองและรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบถังและอุปกรณจาก
หนวยงาน ที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการตรวจสอบและทดสอบตามขอกําหนดหรือมาตรฐานนั้น ๆ
จากตางประเทศ แลวแตกรณี และเปนหนวยงานที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ หรือ
(ค) หนังสือรับรอง และรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบ จากผูที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก พรอมดวยรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
ของถัง
ถังบรรทุกและอุปกรณที่ใชในการขนสงวัตถุอันตรายที่นําเขาชั่วคราวจากตางประเทศและเปน
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หากมีแบบตัวถัง ลักษณะและมาตรฐานถังบรรทุกวัตถุอันตรายและ
อุปกรณเปนไปตาม IMDG Code หรือ ICAO Technical Instructions แลวแตกรณี ไมตองขอรับ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก
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ขอ ๓ ถังบรรทุกวัตถุอันตรายและอุปกรณ จะตองผานการตรวจสอบและทดสอบเมื่อครบ
วาระการใชงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของ TP๒ หรือ Restructured ADR หรือ ISO
หรือตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๔ ถังบรรทุกวัตถุอันตรายและอุปกรณ ที่มีการนํามาใชงานในการขนสงดวยรถตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ตองผานการตรวจสอบและทดสอบ
จากผูที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กรมการขนสงทางบก
กําหนด และตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ถั ง บรรทุ ก วั ต ถุ อั น ตรายประเภทที่ ๓ ต อ งผ า นการตรวจสอบและทดสอบภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
(๒) ถังบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดใน (๑) ตองผานการตรวจสอบและ
ทดสอบภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปยะพันธ จัมปาสุต
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

