
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนแท็งกย์ดึตดิถำวรกบัตวัรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูเ้ป็นเจา้ของแท็งกย์ดึตดิถาวรกับตวัรถ ยืน่แบบค าขอขึน้ทะเบยีนแท็งกย์ดึตดิถาวรกับตัวรถพรอ้มหลกัฐานทีก่รมโรงงาน

อตุสาหกรรมก าหนดตอ่ฝ่ายบรหิาร 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจความครบถว้นของเอกสารประกอบการยืน่ค าขอ 

3. ฝ่ายบรหิารรับเรือ่ง และใหเ้อกสารหลักฐานรับเรือ่งแกผู่ย้ืน่ค าขอ 

4. ฝ่ายบรหิารบนัทกึขอ้มลูลงระบบสารบรรณ และสง่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที ่

5. ตรวจรายละเอยีดเอกสารและพจิารณา 

 5.1 พนักงานเจา้หนา้ที ่ตรวจหลกัฐานและเอกสารในการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนแท็งกย์ดึตดิ 

 ถาวรกบัตวัรถในประเด็นตา่งๆ ไดแ้ก่ 

 5.1.1 ความสอดคลอ้งกับการอนุมัตติน้แบบ 

 5.1.2 พจิารณาเอกสารประกอบการสรา้งแท็งก ์(Manufacturer Data Report: MDR) 

 5.1.3 พจิารณาความสอดคลอ้งของรหัสแท็งกเ์ทยีบกับหมายเลขสหประชาชาตขิองวตัถุอนัตรายทีจ่ะบรรจุ 

 5.1.4 พจิารณาการประกนัภัย 

 5.2 การพจิารณา เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาความสอดคลอ้งตามขอ้ 12.5.1 แลว้ 

 5.2.1 กรณีพนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพบเอกสารไมค่รบ ไมส่มบรูณ์ให ้

 ด าเนนิการตามขัน้ตอนที ่12.6 

 5.2.2 กรณีทีเ่อกสารถกูตอ้งครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ทีร่ายงานผลการ 

 พจิารณาใหผู้อ้ านวยการสว่นพจิารณาทบทวนอกีครัง้กอ่นลงนามใน 

 ใบทะเบยีนแท็งกย์ดึตดิถาวรกับตวัรถ 

6. ขอเอกสารเพิม่เตมิ/ จ าหน่ายเรือ่ง 

 6.1 กรณีทีค่ าขอไม่ครบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไม่สามารถด าเนนิการ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของค าขอ

หรอืรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

 6.2 กรณีผูย้ืน่ค าขอไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักควบคมุ-วตัถอุนัตราย จะคนืค าขอและเอกสาร

ประกอบการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอตอ่ไป ตามมาตรา 9 

แหง่ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก ฯ 

 

หมายเหต ุ**ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอฯ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีความไม่

ถกูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงั เป็นเหตทุีไ่มอ่าจรับขึน้ทะเบยีนได ้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บขึน้ทะเบยีน 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย ชัน้ 5 หอ้ง 506 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 



 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของค าขอ 

และความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีค่ าขอไมค่รบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถ
ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ
มอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความ
บกพร่องของค าขอหรอืรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่
เพิม่เตมิ  โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสาร
เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึ
ความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนาม
ในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอ
ไวเ้ป็นหลักฐาน))  

1 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีส่ว่นพจิารณาและตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ จนกวา่
ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้))  

12 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาลงนาม และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ ทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็กทรอนกิส)์)  

2 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบวุัตถปุระสงคท์ีเ่กีย่วกบั
สารเคม ีหรอืการประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 

- เอกสารทกุฉบับตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบ
อ านาจ และประทับตราบรษัิท) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

ขอ้มูลควำมปลอดภยัของวตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

- 

4) 

 

เอกสำรแสดงรำยละเอยีดของแท็งก ์ ไดแ้ก ่  ผูผ้ลติ วสัด ุเอกสำร

ประกอบ กำรสรำ้งแท็งก ์ ใบรบัรองกำรทดสอบแท็งก ์ฯลฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

5) 

 

เครือ่งหมำยบนแผน่โลหะบอกรำยละเอยีดประจ ำแท็งก ์

(Marking) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

6) 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

- 

7) 

 

บนัทกึประวตักิำรฝึกอบรมของพนกังำนขบัรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

- 

8) 

 

รูปถำ่ยรถ ๕ ดำ้น (ซำ้ย  ขวำ  หนำ้  หลงั   และดำ้นบน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

- 

9) 
 

สถำนพีกัรถของผูร้บัข ึน้ทะเบยีน และผูร้บัผดิชอบประจ ำสถำน ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

และประทับตราบรษัิท) 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 
เรือ่ง หรอืตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่กำรด ำเนนิกำรมำกกวำ่ 1 

เรือ่งในครำวเดยีวกนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 
- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบอ านาจ

ชว่งถกูตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่งไดแ้ละ
จ านวนชว่งทีม่อบ)) 

- 

11) 

 

หมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี (ของสถำนประกอบกำร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์0 2202 4000 โทรสาร 02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขอขึน้ทะเบยีนแท็งกย์ดึตดิถาวรกับตวัรถ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
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