
 

 

- ร่าง - 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย 
 และอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

พ.ศ. .... 
---------------------------------- 

 

โดยที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ก าหนดว่า อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์ว
นิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ  

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเรื่องมาตรฐานอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นชอบให้อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ 
อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

“ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thailand,s National 
Provision for Transport of Dangerous Goods by Road) เล่ม ๒ บทที่ 6.8 ข้อก าหนดของการสร้าง 
อุปกรณ์ การอนุมัติต้นแบบ การทดสอบ และการท าเครื่องหมายของแท็งก์ยึดติดถาวร (รถแท็งก์) แท็งก์ยึดติด
ไม่ถาวร และแท็งก์คอนเทนเนอร์ และแท็งก์ที่สับเปลี่ยนได้ที่ผนังแท็งก์ท าด้วยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุ
ก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) แปลและเรียบเรียงจาก ADR 2011 (European 
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)”  

 
ประกาศ ณ วันที่          กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
   

(.........................................) 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ร่างแก้ไขโดย กม.กรอ.         
เมื่อวันที่  

 



ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เร่ือง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัย 

 และอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

 

เหตุผลความจ าเป็น 

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย        
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ก าหนดว่า อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย 
ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

 เพื ่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในเรื ่องมาตรฐานอื่นที ่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ดังกล่าว  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นชอบให้อุปกรณ์ความปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์
นิรภัยและอุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 “ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thailand,s National Provision 
for Transport of Dangerous Goods by Road) เล่ม ๒ บทที่ 6.8 ข้อก าหนดของการสร้าง อุปกรณ์ การอนุมัติ
ต้นแบบ   การทดสอบ และการท าเครื่องหมายของแท็งก์ยึดติดถาวร (รถแท็งก์) แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร และแท็งก์
คอนเทนเนอร์ และแท็งก์ที่สับเปลี่ยนได้ที่ผนังแท็งก์ท าด้วยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ 
และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) แปลและเรียบเรียงจาก ADR 2011 (European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)” 
 
บทที่ 6.8 ข้อก าหนดของการสร้าง อุปกรณ์ การอนุมัติต้นแบบ การทดสอบและการท าเครื่องหมายของแท็งก์
ยึดติดถาวร (รถแท็งก์) แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร และแท็งก์คอนเทนเนอร์ และแท็งก์ที่สับเปลี่ยนได้ที่ผนังแท็งก์ท า
ด้วยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) 
 6.8.1 ขอบเขต 
 6.8.2 ข้อก าหนดที่มีผลบังคับใช้กับทุกประเภท 
  6.8.2.1 การสร้าง 

 6.8.2.2 รายการอุปกรณ์ 
 6.8.2.3 การอนุมัติต้นแบบ 
 6.8.2.4 การตรวจสอบและทดสอบ 
 6.8.2.5 การท าเครื่องหมาย 
 6.8.2.6 ข้อก าหนดของแท็งก์ ซึ่งได้รับการออกแบบ สร้าง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 



 6.8.2.7 ข้อก าหนดของแท็งก์ ซึ่งไม่ได้รับการออกแบบ สร้าง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
 6.8.3 ข้อก าหนดพิเศษที่มีผลบังคับใช้กับประเภทที่ 2 

 6.8.3.1 การสร้างผนังแท็งก์ 
 6.8.3.2 รายการอุปกรณ์ 
 6.8.3.3 การอนุมัติต้นแบบ 
 6.8.3.4 การตรวจสอบและทดสอบ 
 6.8.3.5 การท าเครื่องหมาย 
 6.8.3.6 ข้อก าหนดของรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 

(MEGC) ซึ่งได้รับการออกแบบ สร้าง และทดสอบ ตามมาตรฐานที่อ้างอิง 
 6.8.3.7 ข้อก าหนดของรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 

(MEGC) ซ่ึงไม่ได้รับการออกแบบ สร้าง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
 6.8.4 ข้อก าหนดพิเศษ 
 6.8.5 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและ การสร้าง แท็งก์แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์ยึดติดถาวร แท็งก์
แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์ยึดติดไม่ถาวร และผนังแท็งก์แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์คอนเทนเนอร์ ซึ่งต้อง ใช้
ความดันทดสอบไม่น้อยกว่า 1 เมกกะพาสคัล (10 บาร์) และของแท็งก์แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์ยึดติดถาวร , 
แท็งก์แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์ยึดติดไม่ถาวรและผนังแท็งก์แบบเชื่อมประกอบของแท็งก์คอนเทนเนอร์ ที่ใช้
เพ่ือการขนส่งก๊าซเหลวที่มีอุณหภูมิต่ าของประเภทที่ 2 
 
1.ข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่ม 2 

 
2.บทที่ 6.8 ข้อก าหนดของการสร้าง อุปกรณ์ การอนุมัติต้นแบบ การทดสอบและการท าเครื่องหมายของแท็งก์ยึด
ติดถาวร (รถแท็งก์) แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร และแท็งก์คอนเทนเนอร์  และแท็งก์ที่สับเปลี่ยนได้ที่ผนังแท็งก์ท าด้วย
โลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) 

 



แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรฐานอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ช่องเปิด วาล์วนิรภัย ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อื่น ตลอดจนการติดตั้ง ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน และระบุความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อ 

ข้อมูลทั่วไป  

 ประชาชนทั่วไป / นักวิชาการ / องค์กรอิสระ 

 ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ประเภท   ผลิต   น าเข้า   ส่งออก   มีไว้ในครอบครอง  ผู้ขนส่ง  น าผ่าน 

ความเห็นต่อการควบคุม 

ร่างประกาศฯ ข้อเสนอการควบคุม ความคิดเห็น 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะ
บรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย    
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 
ก าหนดว่า อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย 
ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและ
อุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอ่ืนที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในเรื่องมาตรฐานอ่ืนที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบดังกล่าว   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม     
จึงเห็นชอบให้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ช่องเปิด วาล์วนิรภัย 
ท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์นิรภัยและ
อุปกรณ์อ่ืน ตลอดจนการติดตั้ง 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

“ข้อก าหนดการขนส่งสินค้า
อันตรายทางถนนของประเทศ
ไทย (Thailand,s National 
Provision for Transport of 
Dangerous Goods by Road) 
เล่ม ๒ บทที่ 6.8 ข้อก าหนด
ของการสร้าง อุปกรณ์ การ
อนุมัติต้นแบบ   การทดสอบ 
และการท าเครื่องหมายของ

  เห็นด้วย เนื่องจาก ............................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

 ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ........................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 



ร่างประกาศฯ ข้อเสนอการควบคุม ความคิดเห็น 
แท็งก์ยึดติดถาวร (รถแท็งก์) 
แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร และแท็งก์
คอนเทนเนอร์ และแท็งก์ท่ี
สับเปลี่ยนได้ที่ผนังแท็งก์ท า
ด้วยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะ
บรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และ
ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 
(MEGC) แปลและเรียบเรียง
จาก ADR 2011(European 
Agreement Concerning the 
International Carriage of 
Dangerous Goods by 
Road)” 
 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

................................................................... 

.................................................................... 

............................................................. ....... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ท่านสามารถส่งความเห็นตามแบบสอบถามนี้ ไปยังกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทางโทรสาร ๐๒ ๒๐๒ ๔๒๓๐ หรือทางอีเมล์ hazsecretariat@diw.mail.go.th  
โดยตั้งชื่อ file: “แสดงความคิดเห็น”ภายในวันอังคารที่ 28 กันยายน ๒๕๖๔  
หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่โทร. 02 354 3405, ๐๒ ๒๐๒ ๔๑๔๙, ๔๑๕๒ 
 


