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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ตอ้ งจัดให้มีไว้ประจารถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2563
ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไว้แล้ว นั้น
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนการยกระดับมาตรฐานรถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย และให้เป็นไปตามแผนการจัดให้มีหน่วยงานที่ทาการอบรมและทดสอบ
หลั ก สู ต รการขั บ รถวั ต ถุ อั น ตราย รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตรายมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในคุณภาพและมาตรฐานการจัดให้มีหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
และหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถ ตลอดจน
ให้ สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ในการขนส่งวัต ถุอันตราย อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ (๓)
ของกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง เอกสารการขนส่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ไ ว้ ป ระจ ารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
(2) ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง เอกสารการขนส่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ไ ว้ ป ระจ ารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕61
(3) ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง เอกสารการขนส่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ไ ว้ ป ระจ ารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62
(4) ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง เอกสารการขนส่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ไ ว้ ป ระจ ารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62
(5) ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่ อ ง เอกสารการขนส่ ง ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ไ ว้ ป ระจ ารถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕63
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประเภทการขนส่งไม่ประจาทางหรือการขนส่งส่วนบุคคล ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่นาไปใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
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“วัตถุอันตราย” หมายถึง วัตถุอันตรายตามประเภทที่กาหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดประเภทหรือชนิ ดและลักษณะการบรรทุกวัต ถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔
“ตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย” หมายถึง รายชื่อวัตถุอันตราย ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
“บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กอบกู้” หมายถึง บรรจุภัณฑ์พิเศษที่นาไปใช้บรรจุหีบห่อของวัตถุอันตราย
ที่ชารุด บกพร่อง หรือมีการรั่ว ไหล หรือบรรจุวัตถุอันตรายที่หกหรือรั่วไหล เพื่อใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายไปกาจัดทิ้ง
ข้อ 3 เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีขณะทาการขนส่งวัตถุอันตรายมี ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารกากับการขนส่ง หรือเอกสารอื่นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
ครบถ้วนตามประกาศนี้
(๒) เอกสารข้อแนะนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายแต่ละประเภทและข้อปฏิบัติเบื้องต้น และรายการอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นหรือที่ใช้สาหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
(๓) หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี
การใช้ ร ถตามข้ อ 8 เว้ น แต่ ก รณี ก ารขนส่ ง ในลั ก ษณะหรื อ ปริ ม าณที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายน้ อ ย
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ได้รับยกเว้น
(๔) หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถ
(๕) เอกสารระบุตัวตนของผู้ขับรถที่ทางราชการออกให้
ข้อ 4 ในการขนส่ง วัต ถุอัน ตรายภายในประเทศ ผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง
ต้องจัดทาเอกสารการขนส่งเป็นภาษาไทย เว้นแต่เป็นรายละเอียดข้อมูลจาเพาะที่ต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ ใช้ภาษาอังกฤษแทนได้ ทั้งนี้ หากเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องจัด ทาเอกสารการขนส่ง
เป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยจะจัดทาเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งฉบับ หรือจะจัดทาเป็นสองภาษาในฉบับเดียวกันก็ได้
ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเอกสารกากับการขนส่ง หรือเอกสารอื่น
ที่ให้ ข้อมูลรายละเอียดของวัต ถุอัน ตรายที่ขนส่งไว้ประจารถ ซึ่งมีรายละเอียดและการแสดงข้อมูล
ของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดข้อมูล
(ก) หมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย (UN Number) โดยมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
คาว่า “UN” นาหน้า
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(ข) ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของวัตถุอันตราย และในกรณีวัตถุอันตรายนั้นมีข้อกาหนดพิเศษ
หมายเลข ๒๗๔ ปรากฏในคอลัมน์ (๖) ของตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ให้ใส่ชื่อทางเทคนิค
หรือชื่อทางเคมีด้วย
(ค) หมายเลขรูปแบบฉลากหรือป้ายของวัตถุอันตรายที่เป็นความเสี่ยงหลัก และความเสีย่ งรอง
ในวงเล็บ (ถ้ามี) ตามที่ปรากฏในคอลัมน์ (๕) ของตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
(ง) กลุ่มการบรรจุของวัตถุอันตราย (ถ้ามี) ตามที่ปรากฏในคอลัมน์ (๔) ของตาราง
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
(จ) รหัสการขับรถผ่านอุโมงค์ (กรณีเส้นทางที่ใช้ทาการขนส่งมีการขับรถผ่านอุโมงค์)
(ฉ) ชนิดและจานวนของภาชนะบรรจุ
(ช) ปริ ม าณรวมของวัต ถุอั นตรายแต่ล ะหมายเลขสหประชาชาติ (เป็ นปริมาตรหรือ
น้าหนักรวมหรือน้าหนักสุทธิ แล้วแต่กรณี)
(ซ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่ง
(ฌ) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
(๒) การแสดงข้อมูลตาม (๑) ให้เรียงตามลาดับข้อ เว้นแต่ (ฉ) (ช) (ซ) และ (ฌ) ให้สลับ
ตาแหน่งกันได้
(๓) การขนส่ ง ของเสี ย อั น ตราย ให้ เ พิ่ ม ค าว่ า "ของเสี ย " (WASTE) ระหว่ า งหมายเลข
สหประชาชาติกับชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของวัตถุอันตราย
(๔) ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานหรือถ่ายสารออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาด
ให้เพิ่มคาว่า "ภาชนะเปล่ายังไม่ได้ทาความสะอาด" (EMPTY UNCLEANED) หรือ "มีสารเดิมตกค้างอยู่"
(RESIDUE LAST CONTAINED) ก่อนหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย หรือต่อท้ายรหัส
การขับรถผ่านอุโมงค์
(๕) การขนส่งวัตถุอันตรายที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ให้เพิ่มคาว่า "อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม"
(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS) ต่อท้ายรหัสการขับรถผ่านอุโมงค์
(๖) การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กอบกู้ ให้เพิ่มคาว่า "บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กอบกู้" (SALVAGE PACKAGING)
ต่อท้ายรหัสการขับรถผ่านอุโมงค์
(๗) การขนส่งของเหลวในแท็งก์ (แท็งก์ติดตรึงกับตัวรถหรือแท็งก์คอนเทนเนอร์) ที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส หรือของแข็งในแท็งก์ (แท็งก์ติดตรึงกับตัวรถหรือแท็งก์คอนเทนเนอร์)
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๒๔๐ องศาเซลเซียส ให้เพิ่มคาว่า "อุณหภูมิสูง" (ELEVATED TEMPERATURE)
หรือ "หลอมละลาย" (MOLTEN) หรือ "ร้อน" (HOT) ก่อนชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของวัตถุอันตราย
หากไม่ปรากฏคาดังกล่าวในชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง
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ตัวอย่างการแสดงข้อมูลวัตถุอันตรายในเอกสารกากับการขนส่งตามข้อ 4
ข้อย่อย
(๒)

(ก)
UN
2924

(๓)

UN
1193

(๔)

UN
1098
UN
1133
UN
1203
UN
3257

(๕)
(๖)
(๗)

(ข)
FLAMMABLE LIQUID,
CORROSIVE, N.O.S.
(ethanol/acetic acid)
WASTE FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. (toluene and ethyl
alcohol)
ALLYL ALCOHOL

(ค)
3(8)

(ง) (จ)
II (D/E)

3

II (D/E)

ข้อกำหนดพิเศษ

6.1(3)

I (C/D) EMPTY, UNCLEANED

ADHESIVES

3

GASOLINE

3

II (D/E) ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
II (D/E) SALVAGE PACKAGING

ELEVATED TEMPERATURE
LIQUID, N.O.S. (Asphalt,
oxidised)

9

III

(D)

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานหรือถ่ายสารออกแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างทาความสะอาด ต้องมี
เอกสารกากับการขนส่งตามวรรคหนึ่งไว้ประจารถด้วย
เอกสารกากับการขนส่งให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายประกาศ หรือแบบอื่นที่มีข้อมูล
และการแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องเก็บสาเนาเอกสารกากับการขนส่งไว้อย่างน้อย
๓ เดือน โดยหากจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ทันทีเมื่อมีการ
เรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่
ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องจัดให้มีเอกสารข้อแนะนาเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ประจารถ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ท้ายประกาศ
ข้อ 8 ผู้ไ ด้ รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งใช้รถขนส่งของเหลวไวไฟที่มีจุด วาบไฟ
ไม่เกินกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส หรือขนส่งก๊าซไวไฟ (Flammable : FL) ตามลักษณะดังต่อไปนี้
ต้องแนบหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถ ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
(1) รถที่ ติ ด ตั้ ง แท็ ง ก์ ติ ด ตรึ ง รถที่ ติ ด ตั้ ง แท็ ง ก์ ยึ ด ติ ด ไม่ ถ าวร (Demountable Tanks)
และรถที่ติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ (Battery Vehicle) ที่มีความจุเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๕ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(2) รถที่บรรทุกแท็งก์คอนเทนเนอร์ รถที่บรรทุกแท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ และรถที่
บรรทุกภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple Element Gas Container : MEGC) ที่มีความจุเกินกว่า
๓,๐๐๐ ลิตร
หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถตามวรรคหนึ่งให้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออก
หนังสือรับรอง โดยให้ต่ออายุหนังสือรับรองได้ล่วงหน้าไม่เ กิน ๑ เดือน หรือหลังจากหนังสือรับรอง
สิ้นอายุไม่เกิน ๑ เดือน
ข้อ 9 ผู้ขับรถต้องมีหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ
อัน ตรายจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งตรงกับลักษณะรถหรือประเภทวัต ถุอันตรายที่ ทาการขนส่ ง
อยู่กับตัวตลอดเวลาที่ทาการขนส่ง
ข้อ 10 ผู้ขับรถต้องมีเอกสารระบุตัวตนที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ไว้อยู่กับตัวตลอดเวลา
ที่ทาการขนส่ง เช่น ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และพร้อมแสดง
เอกสารดังกล่าวเมื่อมีการเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑1 ผู้ ขั บ รถต้ อ งศึก ษาและทาความเข้ าใจในเอกสารข้ อ แนะนาเป็น ลายลั ก ษณ์อักษร
และต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ที่สามารถนามาใช้งานได้โดยสะดวก
ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองการให้ ค วามเห็ น ชอบรถตามข้ อ ๘ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ รถที่
จดทะเบี ยนใหม่ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแบบตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็ น ต้ น ไป
ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังเป็นรถขนส่งของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟไม่เกินกว่า
๖๐ องศาเซลเซียส หรือขนส่งก๊าซไวไฟ (Flammable : FL) แล้วนามาจดทะเบียนใหม่
(๒) การจัดให้มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ตามข้อ ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป
ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

