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บทท่ี 1
ความรูทั่วไป

ในปจจุบันมีการผลิตและการนํ าเขาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
เพื่อการจํ าหนายและใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาตางๆมากข้ึน 
สารเคมีหรือผลิตภัณฑสารเคมีเหลาน้ีถูกขนสงไปตามบริษัท รานคา 
ดวยรถบรรทุกขนาดตางๆ ตามถนนสายหลักที่อาจผานในพื้นที่ที่มี
ชุมชนหนาแนน การขนสงสารเคมีน้ี อาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติ
ภัยรายแรงตอชีวิตและทรัพยสินรวมไปถึงสิ่งแวดลอมได อาทิเชน    
รถบรรทุกกาซปโตรเคมีเหลวเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรบุรีตัดใหม    
รถบรรทุกโซดาไฟเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดระยอง รถบรรทุกวัตถุระเบิด
ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดพังงา ดังน้ัน ในการขนสงสารเคมีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยรถบรรทุกขนาดตางๆ จึงควรมีมาตรการในทางจัดและ 
ขนสงสารเคมีที่รัดกุมที่สามารถชวยปองกันและแกไขไดงายเม่ือเกิด
อุบัติเหตุ มาตรการที่สํ าคัญสํ าหรับการจัดและขนสงสารเคมีไดแก 
การจํ าแนกประเภทของวัตถุอันตราย รวมถึงการติดฉลากและปาย 
บนภาชนะและรถบรรทุกที่ขนสงใหชัดเจน ส่ิงเหลาน้ีสามารถชวย 
ปองกันและบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
อุบัติภัยของรถขนสงวัตถุอันตรายได

ในบทน้ีไดรวบรวมรายละเอียดตางๆ ทีผู่ขนสงและผูประกอบการ
ขนสงมีความรูและความเขาใจเปนพ้ืนฐานคือ การจํ าแนกประเภทของ 
วตัถุอันตรายของไทย การกํ าหนดรายชื่อวัตถุอันตรายตามระบบของ 
องคการสหประชาชาติและโครงสรางตารางบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย
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1.1 การจํ าแนกประเภทของวัตถุอันตราย
สํ าหรับการจํ าแนกประเภทของวัตถุอันตรายในประเทศไทย 

กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง 
กํ าหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตราย ซ่ึงประกาศใชเม่ือ วันที่ 29 
มีนาคม 2543  ไดนิยามวา “วัตถุอันตราย” หมายถึง สาร ส่ิงของ 
วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ท่ีอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของคน  สัตว  ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม ระหวางท ําการขนสง  โดย
ประกาศน้ี กรมการขนสงทางบกไดแบงประเภทของวัตถุอันตราย 
ออกเปน 9 ประเภท (Classes) ตามขอก ําหนดขององคการสหประชาชาติ
ซึ่งแบงประเภทวัตถุอันตรายตามคุณสมบัติความเปนอันตรายของสาร 
และไดกํ าหนดใหรายชื่อหรือเกณฑการพิจารณาความเปนอันตราย
ของวัตถุอันตรายเปนไปตามเอกสารคํ าแนะนํ าขององคการสหประชา
ชาติ (UN Number) วาดวยการขนสงสนิคาอันตราย (United Nations. 
“Recommendations on the  Transportation  of  Dangerous  Goods,
Manual of tests and Criteria.” United Nations New York and 
Geneva, 1996) ดวย

ประเภทของวัตถุอันตรายท้ัง 9 ประเภท ตามประกาศของ
กรมการขนสงทางบก ไดแก

ประเภทที ่1 วัตถุระเบิด ( Explosives )   หมายถึง ของแข็ง 
ของเหลวหรือสารผสม ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีดวยตัวเอง  
ทํ าใหเกิดกาซท่ีมีความดัน และความรอนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการ
ระเบิดสรางความเสียหายบริเวณโดยรอบได และใหรวมถึงสารที่ใชท ํา
ดอกไมเพลิงและส่ิงของท่ีระเบิดไดดวย แยกเปน  6  ประเภทยอย คือ
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1.1!สารหรือสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิด 
รุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด  (mass explosive)

1.2!สารหรือส่ิงของท่ีมีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย  
แตไมระเบดิทนัททีนัใดทัง้หมด

1.3!สารหรือส่ิงของท่ีเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม และอาจมี
อันตรายบางจากการระเบดิหรือการระเบดิแตกกระจาย 
แตไมระเบดิทนัททีนัใดทัง้หมด

1.4 สารหรือส่ิงของทีไ่มแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชดั
หากเกิดการประทุหรือประทุในระหวางการขนสง
จะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ

1.5!สารที่ไมไวตอการระเบิด แตหากมีการระเบิดจะมี
อันตรายจากการระเบิดท้ังหมด

1.6! ส่ิงของท่ีไวตอการระเบิดนอยมาก และไมระเบิดทันที
ทั้งหมด มีความเส่ียงตอการระเบิดอยูในวงจํ ากัด
เฉพาะในตัวส่ิงของน้ันๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดการประทุ
หรือแผกระจายในระหวางท ําการขนสง

ประเภทที ่ 2 กาซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสกาล หรือมีสภาพ
เปนกาซอยางสมบูรณท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 
101.3 กโิลปาสกาล ซึง่ไดแก กาซอัด กาซพษิ กาซอยูในสภาพของเหลว 
กาซในสภาพของเหลวอุณหภมิูต่ํ า และใหรวมถงึกาซทีล่ะลายในสารละลาย
ภายใตความดันดวย แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ
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2.1!กาซไวไฟ (Flammable Gas) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ

20 องศาเซลเซยีสและมีความดัน 101.3 กโิลปาสกาล
สามารถติดไฟไดเม่ือผสมกับอากาศ 13 เปอรเซ็นต
หรือต่ํ ากวา โดยปริมาตรหรือมีชวงกวางท่ีสามารถ
ติดไฟได 12 เปอรเซ็นต ข้ึนไป เม่ือผสมกับอากาศ
โดยไมคํ านึงถึงความเขมขนต่ํ าสุดของการผสม

2.2! กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (non–Flammable, non-
Toxic gas) หมายถึง กาซท่ีขณะขนสงมีความดัน
ไมนอยกวา 280 กโิลปาสกาล ทีอุ่ณหภมิู 20 องศาเซลเซยีส
หรืออยูในสภาพของเหลวอุณหภมิูต่ํ า

2.3!กาซพิษ (Toxic Gas) หมายถึง  กาซท่ีมีคุณสมบัติ
เปนที่ทราบกันทั่วไปหรือไดมีการสรุปวาเปนพิษหรือ
กัดกรอนหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประเภทที ่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) หมายถึง
ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวทีมี่สารแขวนลอยผสม ที่มี
จุดวาบไฟไมเกิน 60.5 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบดวยวิธีถวยปด
(Closed–cup test) หรือไมเกิน 65.6 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบ
ดวยวิธีถวยเปด (Open–cup test) และใหรวมถึงของเหลวท่ีขณะขนสง
ถกูท ําใหมีอุณหภมิูเทากับหรือมากกวาจุดวาบไฟของของเหลวน้ันและสาร
หรือส่ิงของท่ีทํ าใหมีอุณหภูมิจนเปนของเหลวขณะท ําการขนสง ซ่ึงเกิด
ไอระเหยไวไฟที่อุณหภูมิไมมากกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ใชในการขนสง
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ประเภทที ่4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารทีมี่ความเสีย่ง

ตอการลุกไหมไดเองและสารที่สัมผัสกับน้ํ าแลวทํ าใหเกิดกาซไวไฟ 
(Flammable Solids, Substances liable to spontaneous
combustion, Substances which in contact with water emit
flammable gases) แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ

4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable solid)  หมายถงึ  ของแข็งที่
ระหวางท ําการขนสงสามารถทีจ่ะติดไฟไดงาย  หรืออาจ
ทํ าใหเกิดการลุกไหมข้ึนไดจากการเสียดสีสารหรือ
ส า รที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี แนวโน มที่ จ ะ เกิ ดปฏิกิ ริ ย า
คายความรอนทีรุ่นแรง และใหรวมถึงวตัถุระเบดิทีถ่กูลด
ความไวตอการระเบิด ซึ่งอาจจะระเบิดไดถาหากไมท ํา
ใหเจือจางเพียงพอ

4.2 สารที่มีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง (Substances
liable to spontaneous combustion) หมายถึง
สารที่มีแนวโนมจะเกิดความรอนข้ึนไดเองในสภาวะ
การขนสงตามปกติหรือเกิดความรอนสูงข้ึนได เม่ือ
สัมผัสกับอากาศและมีแนวโนมที่จะลุกไหมได

4.3!สารทีสั่มผสักบัน้ํ าแลวท ําใหเกดิกาซไวไฟ (Substances
which in contact with water emit flammable gases)
หมายถึง สารที่ทํ าปฏิกิริยากับนํ้ าแลวมีแนวโนมที่จะ
เกิดการติดไฟได เองหรือทํ าให เกิดก าซไวไฟใน
ปริมาณท่ีเปนอันตราย
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ประเภทที ่ 5 สารออกซิไดส และสารเปอรออกไซดอินทรีย

(Oxidizing Substances and Organic Peroxides) แยกเปน 2
ประเภทยอย คือ

5.1!สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง
สารที่ตัวของสารเองอาจไมติดไฟ โดยทั่วไปจะปลอย
ออกซเิจนหรือเปนเหตุหรือชวยใหวตัถอ่ืุนเกดิการลุกไหม

5.2!สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic peroxides)
หมายถึง สารอินทรียท่ีมีโครงสรางออกซิเจน 2
อะตอม –O-O- และอาจถือไดวาเปนสารท่ีมีอนุพันธุ
ของ Hydrogen peroxide ซ่ึงอะตอมของ Hydrogen 1
หรือทั้ง 2 อะตอม ถูกแทนที่ดวย Organic radicals
สารน้ีไมเสถียรความรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาคาย
ความรอนและเรงการแตกตัวดวยตัวเอง และอาจมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี
รวมดวย

5.2.1 แนวโนมที่จะระเบิดสลายตัว
5.2.2! เผาไหมอยางรวดเร็ว
5.2.3! ไวตอการกระแทก หรือการเสียดสี
5.2.4! ท ําปฏิกิริยากับสารอ่ืนกอใหเกดิอันตรายได
5.2.5! เปนอันตรายตอตา
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ประเภทที ่6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Poisonous Substances

and Infectious Substances)  แยกเปน 2 ประเภทยอย คือ
6.1!สารพษิ (Toxic Substances) หมายถงึ สารทีมี่แนวโนม
จะทํ าใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หากกลืนหรือสดูดมหรือสมัผสัทางผวิหนัง

6.2!สารติดเช้ือ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่
ทราบวาหรือคาดวามีเช้ือโรคปนอยูดวย เชื้อโรค คือ
จุลินทรีย (ซ่ึงรวมถึง แบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia
พยาธิ เช้ือรา)หรือจุลินทรียที่เกิดขึ้นใหมหรือเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งรูกันโดยทั่วไป
หรือมีข อสรุปที่ เชื่อถือได ว าเป นเหตุให เกิดโรค 
ตอมนุษยหรือสัตว

ประเภทที ่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials)
หมายถึง วัสดุท่ีสามารถแผรังสีท่ีมองไมเห็น ซ่ึงเปนอันตรายตอ
รางกาย  การพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกํ าหนดตาง ๆ ดานการขนสงสารกัมมันตรังสีของทบวงการพัฒนา
ปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)

ประเภทที ่ 8 สารกดักรอน (Corrosive Substances) หมายถงึ
สารซึง่โดยปฏกิริิยาเคมีจะกอใหเกดิความเสยีหายตอเนือ้เยือ่ของสิ่งมีชีวิต
อยางรุนแรง หรือกรณีของการร่ัวจะเกิดความเสียหาย หรือท ําลาย
ส่ิงของอ่ืน หรือยานพาหนะทีใ่ชในการขนสง หรือเกดิอันตรายอ่ืนไดดวย
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ประเภทที ่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous

Products or Substances)  หมายถึง สารและส่ิงของท่ีในขณะขนสงมี
ความเปนอันตราย ซึ่งไมจัดอยูในประเภทที ่1 ถึง ประเภทที่ 8  และ
ใหรวมถึงสารทีใ่นระหวางท ําการขนสงหรือระบวุาในการขนสงตองควบคุม
ใหมีอุณหภูมิไมต่ํ ากวา 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลวหรือมี
อุณหภูมิไมต่ํ ากวา 240 องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง

1.2    การกํ าหนดรายช่ือวตัถอัุนตรายตามระบบขององคการ
        สหประชาชาติ

ในบัญชีรายช่ือสินคาอันตราย (Dangerous Goods List) ของ
องคการสหประชาชาตินั้น มีวัตถุอันตรายท่ีควบคุมในการขนสงท้ังส้ิน
2107 ชนิด ซึง่สหประชาชาติมีวธีิการก ําหนดรายชือ่วตัถอัุนตรายดังน้ี

1.!ชือ่เด่ียวๆ ส ําหรับสาร และสิง่ของทีมี่สวนประกอบแนนอน เชน
UN-1090 ชื่อ ACETONE หรือ ETHYL NITRATE
SOLUTION

2.!วัตถุอันตรายที่ต้ังชื่อตามลักษณะการนํ ามาใชประโยชน
ของวัตถุน้ัน เชน

UN–1133  กาว (ADHESIVE) หรือ UN–1266 ผลิตภณัฑ
น้ํ าหอม (PERFUMERY PRODUCT)

3 .!สินคาอันตรายที่ระบุเปนกลุมของสารหรือสิ่งของตาม 
องคประกอบหลักทางเคมี เชน

UN–1477  NITRATE, INORGANIC, N.O.S.
UN–1987  ALCOHOL, N.O.S.

4.!วตัถุอันตรายทีร่ะบเุปนกลุมคุณสมบติัของวตัถอัุนตราย  เชน



9
UN–1325 สารอินทรียไวไฟทีเ่ปนของแข็ง(FLAMMABLE 
SOLID, ORGANIC, N.O.S.)
UN–1993 ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S)

หมายเหตุ N.O.S. ยอมาจาก Note otherwise specified หมายถงึ 
ชือ่ทีไ่มจ ําเพาะเจาะจง (ยงัไมไดก ําหนดชือ่เฉพาะไว)

วัตถุอันตรายที่จะถูกจัดอยูในขอ 3 ก็ตอเม่ือไมสามารถจัดอยู
ในขอ 2 ได และวัตถุอันตรายใดจะถูกจัดไวในขอ 4 ก็ตอเมื่อ 
ไมสามารถจัดอยูในขอ 2 และขอ 3 ได สารผสมหรือสารละลายใดท่ีมี
หมายเลขสหประชาชาติ และมีชื่อเฉพาะในบัญชีแลว ถาหากมีสาร 
ไมเปนอันตรายหน่ึงหรือมากกวาผสมอยูจะตองกํ าหนดหมายเลข 
สหประชาชาต ิและรายชื่อในบัญชีใหม

1.3  โครงสรางตารางบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย
องคการสหประชาชาติไดรวบรวมขอมูลทีจ่ ําเปนสํ าหรับวตัถุอันตราย

ที่ควบคุมในการขนสงทั้งหมดไวในรูปตารางดังตัวอยางในภาคผนวก 
ประกอบดวย 11 คอลัมน ดังตอไปน้ี

คอลัมน 1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)  แสดง
หมายเลขลํ าดับ (Serial Number) ที่กํ าหนดข้ึนมา 
ส ําหรับวตัถหุรือสารทีอ่ยูภายใตระบบขององคการสหประชาชาติ

คอลัมน 2 ชือ่และลักษณะของสาร (Name and Description)
แสดงชื่อของวัตถุอันตรายและรายละเอียดของสารหรือ
คุณสมบัติของสาร

คอลัมน 3 ประเภท/ประเภทยอย (Class/Division) แสดง
ความเส่ียงอันตรายหลัก (Primary Risk)
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คอลัมน 4 ประเภท (Class) แสดงความเส่ียงอันตรายรอง 

(Subsidiary Risk)
คอลัมน 5 กลุมการบรรจตุามองคการสหประชาชาติ (UN Packing

Group) แสดงหมายเลขกลุมการบรรจุตามสหประชาชาติ 
ไดแก I หมายถึง กลุมการบรรจุวัตถุที่อันตรายมาก  
II หมายถึง กลุมการบรรจุวัตถุท่ีอันตรายปานกลาง  และ 
III หมายถึง กลุมการบรรจุวัตถุท่ีอันตรายนอย

คอลัมน 6 ขอกํ าหนดพิเศษ (Special Provision)  แสดง
หมายเลขที่อางอิงถึงขอกํ าหนดเฉพาะที่ระบุไวสํ าหรับ
วัตถุหรือสารชนิดน้ันๆ โดยขอก ําหนดเฉพาะน้ีใชสํ าหรับ
ทุกกลุมการบรรจ ุ (Packing Group)   ซึง่ไดกํ าหนดไว
สํ าหรับสารหรือวัตถุอันตรายเฉพาะชนิด ยกเวนวามี 
ขอความทีกํ่ าหนดใหเปนอยางอ่ืน

คอลัมน 7 ปริมาณจํ ากัด (Limited Quantity) แสดงปริมาณ
การขนสงท่ีไดรับการยกเวนการปฏิบัติในการขนสง

คอลัมน 8 ขอกํ าหนดทั่วไป (Packing Instruction) แสดง
หมายเลขที่อ างอิงขอแนะนํ าที่เกี่ยวของ ซึ่งระบุถึง 
การบรรจุสารหรือวัตถุอันตรายที่ไดกํ าหนดไวสํ าหรับ 
การขนสงโดยใชภาชนะหบีหอและ IBCs*

คอลัมน 9 ขอกํ าหนดพิเศษ (Special Provision) แสดงถึง
ข อกํ าหนดพิเศษซึ่งกํ าหนดไวสํ าหรับการขนสงวัตถุ
อันตรายในภาชนะหีบหอและ IBCs*

คอลัมน 10 ขอกํ าหนดทั่วไปสํ าหรับถังที่เคล่ือนยายได 
(Portable Tank Instruction) แสดงตัวเลขท่ีข้ึนตนดวย 
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ตัวอักษร “T” ซ่ึงระบุถึงขอกํ าหนดสํ าหรับการขนสงวัตถุ
อันตรายดวยถังบรรจุที่เคลื่อนยายได (Portable Tank)

คอลัมน 11 ขอกํ าหนดพิเศษสํ าหรับถังที่เคล่ือนยายได 
(Portable Tank Special Provision) แสดงตัวเลขท่ีข้ึนตน
ดวยตัวอักษร “TP” ซึง่ระบถุงึขอก ําหนดพเิศษส ําหรับการ
ขนสงวตัถุอันตรายในถงับรรจทุีเ่คล่ือนยายได (Portable Tank)

อยางไรก็ตาม ในคูมือน้ีจะนํ าเสนอตารางในคอลัมน 1-4 ซึ่ง
แสดงหมายเลขสหประชาชาติ รายช่ือวัตถุอันตราย ความเส่ียงหลัก
และความเส่ียงรอง ซึง่ 4 คอลัมนน้ีจะนํ ามาใชในการกํ ากับใบขนสง
(Shipping Paper)

* ภาชนะบรรจ ุ IBCs หมายถึงภาชนะบรรจุที่แข็งหรือยืดหยุนและ 
ออกแบบใหสามารถเคล่ือนยายไดดวยเคร่ืองจกัรทนตอสภาวะการขนสง



บทท่ี 2
หนาท่ีของผูประกอบการขนสง

การดํ าเนินการขนสงวตัถอัุนตรายใหปลอดภยัตอชมุชน ทรัพยสนิ
และส่ิงแวดลอมน้ัน ผูทีเ่กีย่วของจะตองปฏบิติัหนาทีข่องตนอยางถูกตอง
และเครงครัด ในบทน้ีจะไดกลาวถงึหนาทีท่ีค่วรปฏบิติัของผูประกอบการ 
ขนสงมีดังน้ี

1.  การขอใบอนุญาตประกอบการขนสง
2.! การบรรจติุดเคร่ืองหมายฉลากและปายวตัถุอันตรายทีไ่ดมาตรฐาน
3.! ติดเคร่ืองหมายฉลากและปายบนรถขนสงวัตถุอันตรายให 
ถกูตองตามขอก ําหนดของกรมการขนสงทางบก

4.! จัดแยกและขนถายวัตถุอันตรายใหถูกตองและปลอดภัย
5.! จดัท ําใบกํ ากับการขนสง (Shipping  paper)
6.! จดัท ําเอกสารคํ าแนะนํ าเก่ียวกับวัตถุอันตราย (MSDS)
7.! จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ไวประจ ํารถขนสงวัตถุอันตราย

8.! จดัฝกอบรมพนักงานขับรถใหมีความรู ความเขาใจเกีย่วกบั
อันตรายของวัตถุอันตรายที่ขนสงและมีทักษะในการใน
การขับข่ีรถขนสงวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถแกไขปญหาเบือ้งตนไดเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน

9.! ผูประกอบการขนสงจะตองจดัท ําข้ันตอนการปฏบิติังานมาตรฐาน
ส ําหรับเหตุฉุกเฉิน (Standard Operating Procedures, SOP)
ไวลวงหนา แนวทางในการปฏิบัติขอ 1-6 และ 8 สํ าหรับ
ขอ 7 และขอ 9 จะกลาวถึงตอไปในบทท่ี 4
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2.1 การอนุญาตประกอบการขนสง
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีหนาท่ีตามพระราช

บัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงไดควบคุมการขนสงคน สตัว
และสิง่ของโดยทางบก ทัง้ทีป่ระจ ําทางและไมประจ ําทาง แมวา พระราช
บัญญัติน้ีจะมิไดระบุประเภทหรือชนิดของสินคาที่ควบคุม แตสามารถ
ควบคุมวตัถอัุนตรายไดทุกชนิด ผูท่ีจะประกอบการขนสงวัตถุอันตราย
ทางบกจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของ 
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ซึง่ใบอนุญาตประกอบการ 
ขนสง มี 4 ประเภท คือ

1. ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํ าทาง
2. ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจํ าทาง
3. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยสารขนาดเล็ก
4. ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล

ในการประกอบการขนสงวัตถุอันตราย ผูประกอบการจะไดรับ
อนุญาตจากกรมการขนสงและตองใชรถตามประเภทที่ระบุไวใน 
ใบอนุญาต ซึ่งไดกํ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับรถ สถานท่ีหยุดขนถาย สถาน
ที่พักคน สตัว ส่ิงของและวธิปีฏบิติัเกีย่วกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยั
ในการจัดการขนสง และพนักงานขับรถจะตองไดรับใบอนุญาตขับข่ี
ประเภทที ่4 จากกรมการขนสงดวย

ผูประกอบการขนสง และผูประกอบการรับจางจัดการขนสง  
ที่ไมไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก มีความผิดตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกนิ 5 ป หรือปรับต้ังแต 20,000 บาท ถงึ 100,000 บาท 
หรือทัง้จ ําทัง้ปรับ
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2.2 การเตรียมการกอนการขนสง
เม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงแลว ผูประกอบการควร

ปฏิบัติตามขอก ําหนดของกฎหมาย และขอเสนอแนะขององคกรตางๆ
อยางเครงครัด เพือ่ความปลอดภยัของชมุชน ทรัพยสนิและสิง่แวดลอม

2.2.1 การบรรจุวัตถุอันตราย
ในการบรรจุวัตถุอันตรายตองระบุกลุมการบรรจุซึ่งไดแบงไว

ตามระดับความเปนอันตราย ดังน้ี
กลุมการบรรจทุี ่I   อันตรายมาก
กลุมการบรรจุที ่II อันตรายปานกลาง
กลุมการบรรจุที ่III อันตรายนอย
โดยมีประเภทและมาตรฐานของบรรจุภัณฑ รวมถึงขอควร

ปฏิบัติในการบรรจุวัตถุอันตรายลงในบรรจุภัณฑดังน้ี

• ! ประเภทของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุวัตถุอันตรายตองมีคุณภาพดีและมิดชิด  

เพื่อปองกันการร่ัวไหลของวัตถุอันตรายขณะขนสงในสภาวะปกติ ซึง่อาจ
เกดิจากการสัน่สะเทอืน  การเปล่ียนแปลงอุณหภมิู ความชืน้หรือความดัน 
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. บรรจภุณัฑประเภทหบีหอ หมายถงึ สวนรองรับและองคประกอบอ่ืนๆ
หรือวัสดุทีจ่ ําเปนเพือ่ใหสวนรองรับน้ันท ําหนาทีบ่รรจุของได

2. บรรจภุณัฑ IBCs (Intermediate Bulk Containers) หมายถงึ   
ภาชนะบรรจทุีแ่ข็งหรือยดืหยุน และออกแบบใหสามารถเคล่ือนยายได
ดวยเคร่ืองจักร ทนไดกับสภาวะการขนสงและมีความจุ
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-! ไมเกนิ 1.5 ลูกบาศก เมตร  ส ําหรับของแข็งในกลุมการ
บรรจทุี ่I  เม่ือภาชนะบรรจุ IBCs ไมไดท ําดวยโลหะ

-! ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร ( 3,000 ลิตร)  สํ าหรับของ
แข็งและของเหลว  ในกลุมการบรรจุท่ี II และที่ III

-! ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร  สํ าหรับของแข็งในกลุมการ
บรรจุที่ I  เม่ือภาชนะบรรจุ IBCs ท ําดวยโลหะ

ภาพท่ี 2  บรรจุภัณฑประเภท IBCs

ภาพท่ี 1  บรรจุภัณฑประเภทหีบหอ
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3.  แทงคที่ยกและเคลื่อนยายได  (Portable tank)   หมายถึง     
แทงคทีย่กและเคล่ือนยายไดใชส ําหรับการขนสงหลายระบบ (Multimodal tank) 
ทีมี่ความจมุากกวา 450 ลิตร ซึง่รวมอุปกรณทีจ่ ําเปนส ําหรับการขนสงดวย 
ใชสํ าหรับการขนสงวัตถุอันตรายประเภทที ่ 3-9 การขนสงแบบไมใช
เคร่ืองทํ าความเย็นสํ าหรับกาซเหลว ( Non-refrigerated liquefied 
gases ) และการขนสงแบบใชเคร่ืองทํ าความเย็นสํ าหรับกาซเหลว    
( Refrigerated liquefied gases ) ที่อยูในประเภทที่ 2 และตองเปนถัง
ที่ มีขนาดพอเหมาะโดยเวลาใส หรือถ ายเทออกไม จํ าเป นต อง 
แกะอุปกรณหรือโครงสรางช้ินใดออกกอน  สามารถยกบรรจุภัณฑที่
บรรจุวัตถุเต็มออกจากรถบรรทกุได ไดรับการออกแบบใหเปนภาชนะ
เบื้องตนสํ าหรับใชในการขนถาย มีเคร่ืองยึดชองหรือสวนประกอบท่ีจะ
อํ านวยความสะดวกส ําหรับการจับยึดจากเครื่องกล ท้ังน้ีไมรวมบรรจุ
ภัณฑประเภท Road tank-vehicles, Rail tank-wagons, Non-
metallic tanks, Gas cylinders, Large receptacles และ Intermediate 
bulk containers ( IBCs )

ภาพท่ี 3  แทงคท่ียกและเคล่ือนยายได
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• ! มาตรฐานบรรจุภัณฑ
องคการสหประชาชาติไดออกขอกํ าหนดสํ าหรับการทดสอบ

และการรับรองบรรจุภัณฑวัตถุอันตราย โดยขอก ําหนดดังกลาวใชกับ
บรรจุภัณฑประเภทหีบหอ (Packaging) บรรจุภัณฑ IBCs และแทงค 
ที่ยกและเคล่ือนยายไดกลาวคือ กอนที่จะนํ าภาชนะใหมมาใชขนสง
วัตถุอันตรายและหลังจากที่มีการซอมบํ ารุงหรือปรับปรุงสภาพใหม  
ตองผานการทดสอบและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีอํ านาจ 
บรรจุภัณฑท่ีผานการทดสอบและรับรองแลวจะตองมีรหัสบงช้ีชนิดของ
วัสดุที่ใชผลิตและรูปรางของบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑตองแสดงสัญลักษณ           รหัส  ตัวอักษรแสดง
กลุมการบรรจุ  วัน เดือน ป ที่ผลิต  รหัสชื่อผูผลิตบรรจุภัณฑ  ผลการ
ทดสอบปริมาณสูงสุดท่ีบรรจุได  รหัสประเทศและหนวยงานที่รับรอง
บรรจุภัณฑ (ภาพที่ 4)

บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานจะตองผานการทดสอบอยางนอย
ดังตอไปน้ี

1.  การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test)
2.  การตรวจสอบคุณสมบัติการปองกันการร่ัวไหล       

(Leakproofness Test)
3.! การทดสอบแรงดันอุทก (Hydraulic Pressure)
4.! การทดสอบความแข็งแรงในการเรียงซอน (Stacking Test)
5.! การทดสอบการยกดานบนและ/หรือดานลาง

(Top and/or Bottom Lift Test)
6.! การทดสอบการฉีกขาด (Tear Test)
7.! การทดสอบการลมคว่ํ า (Topple Test)
8.  การทดสอบการต้ังข้ึน (Righting Test)

U
N
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ภาพท่ี4 ตัวอยางและความหมายของสัญลักษณบรรจุภัณฑท่ีไดรับ
การทดสอบและรับรอง
                    U
                       N

  

 

4 D/Y/100/S/90/D/BAM 1111 M
สารระเบิด
UN 0377

ฉลากวัตถุอันตรายประเภท 1

ประเภทยอย

ประเภท
กลุมการบรรจุ

หมายเลขสหประชาชาติ
กลุมวัตถุอันตราย
รหัสท่ีตองประทับในบรรจุภัณฑ

                             4D            Y             100          S           90          D            BAM 1111           M
เคร่ืองหมาย        รหัส       กลุมการ      แสดง      แสดง     ปที่ผลิต    ประเทศ     หนวยรับขึ้น    บริษัทผูผลิต
ตรวจสอบ           บรรจุ      บรรจุ          นํ้ าหนัก   บรรจุ      บรรจุ       ผูผลิต        ทะเบียน         บรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑ         ภัณฑ      Y=กลุม       สุทธ ิ      ภัณฑ     ภัณฑ       บรรจุ         บรรจุภัณฑ
ของสหประชาชาติ             บรรจุที่2                   ที่ใชบรรจุ                ภัณฑ
                                                                       ของแข็ง
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• ! ขอกํ าหนดทั่วไปส ําหรับการบรรจุวัตถุอันตรายลงใน
บรรจุประเภทหีบหอ มีดังนี้

1.! บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับวัตถุอันตรายตองไมเส่ือมคุณภาพ
และตองไมกอปฏิกิริยากับสารท่ีบรรจุน้ันดวย

2.! บรรจุภณัฑจะตองผานการทดสอบการออกแบบ
3 .! การบรรจุของเหลวตองมีชองวางเหลือไวเพื่อปองกัน
อันตรายจากการขยายตัวของสาร

4.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุเพื่อการขนสงทางอากาศจะตองทน
ตอการเปล่ียนแปลงความดันได

5.! บรรจุภณัฑช้ันในจะตองคงทน ไมแตก หรือทะลุงาย และ
ถาตองเปนวัสดุที่แตกงายจะตองมีวัตถุกันกระแทกที่
เหมาะสมหอหุมภาชนะน้ันไว

6.! หามบรรจวุตัถุอ่ืนทีส่ามารถกอใหเกดิความรอน ลุกไหม ให
กาซพษิ สารทีก่ดักรอนและสารไมคงตัว กบัสารที่ตองการ
ขนสงในภาชนะบรรจุช้ันนอกใบเดียวกัน

7.! ถาในขณะขนสงสามารถทํ าใหเกิดความดันภายในภาชนะ
เพิ่มสูงข้ึนได จะตองมีรูระบายอากาศบนภาชนะ

8 .! บรรจุภัณฑใหม บรรจุภัณฑที่ไดรับการซอมบํ ารุงใหม 
(Remanufactured) บรรจุภัณฑที่นํ ากลับมาใชใหม (Reused) 
และบรรจุภัณฑทีป่รับปรุงสภาพใหม (Reconditioned) จะตอง
ผานการทดสอบและการรับรองจากเจาหนาที่ผู มีอํ านาจ
กอนนํ ามาใช
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9.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวที่มีความดันสูงจะตองผาน
การทดสอบความดันอุทก  (Hydrolic Pressure Test)

10.!ตองทํ าความสะอาดบรรจุภัณฑเปลาที่ผานการบรรจุวัตถุ
อันตรายแลว ตามวิธีที่ก ําหนด

11.!บรรจภุณัฑทีใ่ชบรรจขุองเหลวจะตองผานการทดสอบการร่ัว 
ทัง้กอนนํ ามาใชงาน หลังการซอมบ ํารุงและหลังการปรับปรุงสภาพ

12.!บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของแข็ง ซึ่งอาจเปล่ียนสถานะเปน
ของเหลวไดในขณะขนสงจะตองมีคุณสมบัติตามบรรจุภัณฑ
ทีใ่ชบรรจขุองเหลว

13.!ถาวตัถอัุนตรายร่ัวไหลในขณะขนสง ตองถายเปล่ียนหรือบรรจ ุ
บรรจภุณัฑเดิมทีช่ ํารุดลงในบรรจภุณัฑใหม (Salvage Packings)

• ! ขอกํ าหนดทัว่ไปส ําหรบัการบรรจุวัตถุอันตรายในบรรจุภัณฑ
IBCs (Intermediate bulk  containers) มดีงันี้

1.! ตองบรรจขุองเหลวไมเกนิรอยละ 98 ของความจขุองบรรจภุณัฑ
2.! ตองยดึบรรจภุณัฑไวอยางหนาแนนกบัยานพาหนะทีใ่ชขนสง
3.! สํ าหรับบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวที่มีจุดวาบไฟเทากับ
หรือต่ํ ากวา 60.5 องศาเซลเซยีส หรือฝุน(วตัถอัุนตราย 
ชนิดผง) ทีส่ามารถระเบดิได จะตองติดต้ังอุปกรณปองกนั
อันตรายจากไฟฟาสถติย

4.! บรรจุภัณฑที่มีการบรรจุวัตถุอันตรายเม่ือถึงวนัหมดอายุ
ตามที่กํ าหนดการทดสอบหรือการตรวจสภาพคร้ังลาสุด  
จะสามารถใชขนสงไดอีกไมเกิน 3 เดือน
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5.! บรรจภุณัฑทีท่ ําดวยพลาสติกแข็งสามารถใชงานเปนระยะ 5 ป 
นับจากวันผลิต ทั้งน้ีอาจจะมีระยะเวลาการใชงานมาก
หรือนอยกวาที่กํ าหนดข้ึนอยูกับของเหลวที่บรรจุ และ 
ความยินยอมจากเจาหนาท่ีผูมีอํ านาจ

6.! ความดันเกจรวมของการบรรจุของเหลวในบรรจภัณฑ 
IBCs ทีท่ํ าดวยพลาสติกแข็งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
ความดันรวมตองนอยกวา 4/7 ของผลรวมของความดันที่
ระดับทดสอบบวกกบั  100 kPa หรือท่ีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ความดันรวมตองนอยกวา 2/3 ของผลรวมของ
ความดันทีร่ะดับทดสอบบวกกบั 100 kPa

7.! บรรจุภัณฑประเภท IBCs ชนิด 31HZ2 ตองเติมของเหลว
อยางนอยรอยละ 80 ของปริมาตรของถังดานนอก และ
ตองขนสงในยานพาหนะชนิดปด (Closed transport units)

• ! ขอกํ าหนดทั่วไปสํ าหรับการบรรจุวัตถุอันตรายใน
แทงคท่ียกและเคล่ือนยายได ( Portable Tank ) มีดังนี้

1.! ในการขนสงดวยแทงคทีย่กและเคล่ือนยายได  ( Portable Tank )
อุณหภมิูทีผ่วิแทงคจะตองไมเกนิ 70 องศาเซลเซยีส มิเชนน้ัน
ตองมีฉนวนกันความรอน

2.! ปริมาตรทีบ่รรจตุองไมเกนิทีก่ ําหนดไวซึง่ข้ึนอยูกบัสารแตละชนิด
3.! อุปกรณเสริม เชน อุปกรณลดความดัน อุปกรณใหความ
รอน/ความเย็น อุปกรณสํ าหรับเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 
ตองสามารถทนแรงกระแทก และการพลิกควํ ่าได
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4.! บรรจภุณัฑตองผานการตรวจสอบ และรับรองโดยเจาหนาที่
ผูมีอํ านาจและเจาของบรรจภุณัฑตองมีหลักฐานดังกลาว หรือ
ติดไวบนบรรจภุณัฑ ยกเวนมีการท ําเคร่ืองหมายทีร่ะบรุายละเอียด
เหลาน้ีบนแผนโลหะ และติดไวบนบรรจภุณัฑอยางแนนหนา

5.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวไวไฟ (ประเภทที่ 3) ตองมี
อุปกรณลดความดัน (Relief Devices)

6 .! บรรจุภัณฑที่ ใช บรรจุวัตถุออร แกนิคเปอร ออกไซด  
(ประเภทยอยที่ 5.2) จะตองผานการทดสอบทีค่วามดัน
อยางนอย 4 เทาของความดันบรรยากาศ

7 .! อุปกรณลดความดันสํ าหรับบรรจุภัณฑที่บรรจุวัสดุ 
กัดกรอน  (ประเภทที่ 8)  ตองมีการตรวจสอบทุกๆ ป

2.2.2 การติดเคร่ืองหมาย ฉลาก และปาย
บนบรรจุภัณฑและรถขนสงวัตถุอันตรายจะตองมีขอมูลแสดง

ความเปนอันตรายและประเภทหรือประเภทยอยของวัตถุอันตราย
เหลานั้นใหชัดเจน โดยใชสัญลักษณภาพ สี และตัวเลข ซ่ึงประกอบกัน
เปนเคร่ืองหมาย ฉลากและปาย บงช้ีประเภทของวัตถุอันตรายตาม
ฉลากบงช้ีวัตถุอันตรายตามตารางท่ี 1 ทั้ง 9 ประเภท
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ตารางที่ 1 ฉลากบงช้ีประเภทวัตถุอันตราย
ประเภท บรรยายภาพสญัลักษณ

1.วัตถุระเบิด

            ประเภทยอย 1.1, 1.2 และ 1.3

ประเภทยอย 1.4 ประเภทยอย 1.5 ประเภทยอย 1.6

สัญลักษณ (ระเบิดท่ี 
ก ําลังแตก )
พื้น: สีสม
หมายเลข 1 มมุขางลาง

พื้น: สีสม
หมายเลข สดี ํา ตวัเลขตองสงู
ประมาณ 30 ม.. หนา
ประมาณ 5 ม.ม. หมายเลข 
1 มมุขางลาง

2.กาซ

                    ประเภทยอย 2.1

 ประเภทยอย 2.2

                    ประเภทยอย 2.3

สัญลักษณ (เปลวไฟ) 
สดี ําหรอืสขีาว
พื้น: สีแดง
หมายเลข 2 มมุขางลาง

สญัลักษณ (หลอดกาซ): 
สดี ําหรอืสขีาว
พื้น: สีเขียว
หมายเลข 2 มุมขางลาง

สัญลักษณ(หัวกะโหลก 
และกระดูกไขว) สดี ํา
พื้น: สีขาว
หมายเลข 2 มุมขางลาง
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ประเภท บรรยายภาพสญัลักษณ

3.ของเหลวไวไฟ

ประเภท 3

สญัลักษณ (เปลวไฟ):
สดี ําหรือสีขาว
พื้น: สีแดง
หมายเลข 3 มุมขางลาง

4. ของแข็งไวไฟ

                     ประเภทยอย 4.1

ประเภทยอย 4.2

                     ประเภทยอย 4.3

สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สดี ํา
พืน้: สขีาวสลบัลายทางยาว
แนวตัง้ 7 แถบ
หมายเลข 4 มุมขางลาง

สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สดี ํา
พื้ น:  ครึ่ ง บนสี ข า ว   
ครึ่งลางสีแดง
หมายเลข 4 มุมขางลาง

สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สดี ําหรือสีขาว
พื้น: สน้ํี าเงิน
หมายเลข 4 มมุขางลาง

5. สารออกซไิดสและ
สารเปอรออกไซด
อนิทรยี

    ประเภทยอย 5.1           ประเภทยอย 5.2

สญัลักษณ (เปลวไฟเหนือ
วงกลม): สดี ํา
พื้น: สีเหลือง
หมายเลข 5.1 มมุขางลาง 
หมายเลข5.2มุมขางลาง
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ประเภท บรรยายภาพสญัลักษณ

6 .  สารพิษและ  
สารตดิเชือ้

                   ประเภทยอย 6.1

                    ประเภทยอย 6.2

สัญลักษณ (หัวกะโหลก
และกระดกูไขว): สดี ํา
พื้น: สีขาว
หมายเลข 6 มุมขางลาง

สัญลักษณ (รูปจันทร
เสี้ยว 3 อัน วางบน 
วงกลม) เขียนขอความ
เปนสีด ํา
พื้น: สีขาว
หมายเลข 6 มุมขางลาง

7.วัสดุกัมมันตรังสี

                      ประเภท  7

สัญ ลักษณ   (ใบพัด  
สามใบ): สดี ํา
พื้ น:ครึ่ ง บนสี เ หลื อง   
ครึ่งลางสีขาว
หมายเลข 7 มุมขางลาง

8. สารกัดกรอน

                     ประเภท 8

สัญลักษณ (ของเหลว
หยดจากหลอดแกว 2 
หลอดและกํ าลังกัดมือ
และโลหะ): สดี ํา
พื้น:ครึง่ลางสีดํ าขอบขาว
หมายเลข 8 มุมขางลาง

9. วัตถุอันตราย
    เบ็ดเตล็ด

                        ประเภท 9

สัญลักษณ (แถบแนว
ตั้ง 7 แถบในครึง่บน):
สดี ํา
พื้น: สีขาว
หมายเลข 9 มุมขางลาง
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• ! การติดเคร่ืองหมาย (Marking )
การติดเคร่ืองหมายบรรจุภัณฑ (Marking) ประกอบดวย  

ช่ือทางการคาของวัตถุอันตราย และหมายเลขสหประชาชาติที่มีอักษร 
UN นํ าหนา ขอมูลจะตองอานงายและเหน็ชดัเจนติดไวในบริเวณทีเ่ปดเผย
ม่ันคง และไมหลุดลอก สีของขอมูลตองตรงขามกับสีพ้ืนผิวภายนอก
ของบรรจุภัณฑและตองไมติดกับขอมูลอ่ืน ซึ่งจะทํ าใหใจความส ําคัญ
ขาดหายไป (ภาพที่ 5)

ภาพท่ี 5 ตัวอยางการติดเครื่องหมายและฉลากที่หีบหอ
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• ! ก า ร ติ ด ฉ ล า กบน บรรจุภัณฑ (Labelling)
การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ (Labelling) แสดงความเส่ียงหลัก 

(Primary risk label) (คอลัมนที ่3 ในตารางบญัชรีายชือ่สินคาอันตราย) 
และ/หรือฉลากแสดงความเสีย่งรอง (Secondary risk หรือ Subsidiary 
risk labels) (คอลัมนท่ี 4 ในตารางบัญชีรายช่ือสินคาอันตราย) ที่
แสดงความเปนอันตรายของวัตถุท่ีบรรจุ ฉลากจะตองเปนรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสที่ทํ ามุม 45 องศามีขนาดดานละ 100 มิลลิเมตร มีเสนขนาด  
5 มิลลิเมตร สีเดียวกับสัญลักษณในฉลากขนานกับกรอบฉลาก

การติดฉลากใหติดใกลกับบริเวณที่ติดชื่อวัตถุอันตรายที่ขนสง 
โดยไมติดทับขอมูลอ่ืนๆ และตองเห็นไดชัดเจน  สํ าหรับบรรจุภัณฑ
แบบ IBCs ที่มีความจุมากกวา 450 ลิตร    จะตองติดฉลาก 2 ดานท่ี
ตรงขามกัน  การติดฉลากความเสี่ยงหลักและฉลากความเสี่ยงรอง
ใหติดไวในแนวเดียวกัน โดยเร่ิมจากฉลากความเสี่ยงหลักกอน 
(อยูดานซายมือ) แลวตอดวยฉลากความเส่ียงรอง (อยูดานขวามือ) 
ซึ่งการติดฉลากหน่ึง สอง หรือสามอัน   มีความหมายดังน้ี

ถาติดฉลากอันเดียว หมายความวา วตัถอัุนตรายทีบ่รรจภุณัฑ
น้ันมีอันตรายเพยีงประเภทเดียว ตามความหมายของสัญลักษณ
วัตถุอันตรายท่ีปรากฏบนฉลากน้ันๆ เชน

แสดงวาวตัถอัุนตรายในบรรจภุณัฑน้ัน 
มีอันตรายเพียงประเภทเดียว คือ 
ของเหลวไวไฟ
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ติดฉลากสองอัน หมาย ความวา วัตถุอันตรายในบรรจุ
ภัณฑน้ันมีอันตรายสองประเภท  ตามสัญลักษณ เชน

แสดงวาวตัถุอันตรายในบรรจุ
ภณัฑน้ันมีอันตรายสองประเภท
คือสารพิษและของเหลวไวไฟ

ติดฉลากสามอัน หมายความวา วัตถุอันตรายในบรรจุภัณฑ
น้ันมีอันตรายสามประเภทตามสัญลักษณ เชน

แสดงวาวตัถอัุนตรายในบรรจภุณัฑน้ันมีอันตรายสามประเภท คือ  
เปนสารพิษ ของเหลวไวไฟและสารกัดกรอน

• ! ตํ าแหนงท่ีติดฉลาก
1.! ติดบนผิวเดียวกับหีบหอใกลเครื่องหมายแสดงชื่อที่ถูกตอง
ในการขนสง

2.! ติดบนหีบหอในที่ที่ไมถูกปกปดหรือปดบัง
3.! เม่ือมีการบังคับใชฉลากความเส่ียงหลักและความเส่ียงรอง
ตองติดไวใกลกัน

4.! กรณีทีห่บีหอเปนรูปทรงทีไ่มเปนระเบยีบหรือขนาดเล็กไมสามารถ
ติดฉลากได ใหใชปายทีมี่ฉลากติดอยูผกูติดกบัหบีหอใหแนน
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5.! ถาเปนถงุ IBCs ทีมี่ความจมุากกวา 450 ลิตร ใหติดฉลากทัง้ 
2 ดานท่ีอยูตรงขามกัน

6.! ฉลากตองติดบนผิวท่ีมีสีท่ีตัดกับฉลาก

• ! การติดเคร่ืองหมายและปายบนรถขนสงวัตถุอันตราย
(Marking and Placarding )

รถทีใ่ชขนสงวตัถอัุนตรายทกุชนิด จะตองติดปายแสดงความเปน
อันตรายไวอยางชัดเจน อยางนอยสองดานของรถขนสงวัตถุอันตราย 
ตามที่กรมการขนสงทางบกไดกํ าหนดไว คือปายจะตองเปนรูป 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่ทํ ามุม 45 องศา มีขนาดดานละไมนอยกวา 250 
มิลลิเมตร มีเสนขนาด 12.5 มิลลิเมตร สเีดียวกบัสญัลักษณในปาย  
ขนานกบักรอบปาย    ตัวเลขแสดงประเภทหรือหมวดตองมีขนาดความสงู
ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร (ภาพที ่6)  และตองมีหมายเลขสหประชาชาติ
ขนาดความสูงไมนอยกวา 65 มิลลิเมตร สีดํ าเขียนบนปาย 
ส่ีเหล่ียมผนืผาสีสมขนาดความสูงไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร ความกวาง 
300 มิลลิเมตร มีขอบขนาด 10 มิลลิเมตร ติดไวใกลกับปายแสดงความ
เปนอันตราย (Placard)  (ภาพที่ 7)

ภาพท่ี 6   ตัวอยางปายสํ าหรับวัตถุอันตราย
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2.2.3! การจดัแยกและขนถายวัตถุอันตราย
เม่ือตองทํ าการขนสงวัตถุอันตรายต้ังแตสองชนิดข้ึนไป ใหทํ า

การจัดแยก (ตารางท่ี 2) เพ่ือปองกันการลุกไหมและ/หรือการคาย
ความรอนหรือปลอยกาซไวไฟและ/หรือกาซพษิหรอืเกดิปฏกิริยิาของเหลว
ทีมี่ฤทธิก์ดักรอนหรือทํ าใหเกิดสารท่ีมีภาวะไมเสถียรหรือเพ่ิมความดัน 
ในการจดัแยกวตัถอัุนตรายใหเปนไปตามเกณฑตอไปน้ี

ประเภท 1 วัตถุระเบิด
ตองไมท ําการขนสงปะปนกบัวตัถอัุนตรายชนิดใดๆ เลย

ประเภท 2 หมวด 2.1 กาซไวไฟ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วตัถุ
ทีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเองและวตัถทุีถ่กูน้ํ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 5 
(วตัถุออกซไิดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 7 (วตัถกุมัมันตรังส)ี

* ท่ีแสดงตัวเลขประเภทและประเภทยอย
* * ที่แสดง UN No.

ภาพท่ี 7  ตัวอยางปายแสดงหมายเลขสหประชาชาติ



31

ประเภท 2 หมวด 2.2 กาซไมไวไฟ,ไมเปนพิษ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) หมวด 4.2 (วตัถทุีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเอง) หมวด 5.2 
(วตัถุออรแกนนิคเปอรออกไซด)

ประเภท 2 หมวด 2.3 กาซพิษ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) หมวด 4.2 (วตัถทุีท่ ําใหเกดิ
การลุกไหมไดเอง) ประเภท 5 (วตัถุออรแกนนิคเปอรออกไซด)และเคร่ืองอุปโภค

ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ)  หมวด 2.3 (กาซพษิ) หมวด 4.2 
(วตัถทุีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเอง) ประเภท  5 (วตัถอุอรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 6 (วตัถมีุพษิในกรณีทีข่องเหลวไวไฟเปน Nitromethane) 
ประเภท 7 (วตัถกุมัมันตรังสี)

ประเภท 4 หมวด 4.1 ของแข็งไวไฟ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) หมวด 4.2 (วตัถทุีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเอง) 
ประเภท  5 (วตัถุออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 7 (วตัถกุมัมันตรังส)ี

ประเภท 4 หมวด 4.2 วัตถุทีทํ่ าใหเกิดการลุกไหมไดเอง
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) ประเภท 2 (กาซตาง ๆ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) 
หมวด 4.1 (ของแข็งไวไฟ) ประเภท  5 (วตัถอุอรแกนนิคเปอรออกไซด) 
ประเภท 7 (วตัถกุมัมันตรังสี)
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ประเภท 4 หมวด 4.3 วัตถุทีถู่กนํ ้าแลวใหกาซไวไฟ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) ประเภท  5 (วตัถอุอรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 7 (วตัถุกมัมันตรังสี) ประเภท 8 (วตัถุกดักรอน)

ประเภท 5 หมวด 5.1 วัตถุออกซไิดซ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วตัถรุะเบดิ) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) หมวด 2.3 (กาซพษิ) ประเภท 3 
(ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วตัถทุีท่ ําใหเกดิการลุกไหมได
เอง และวตัถุทีถ่กูน้ํ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วตัถทุีท่ ํา
ใหเกดิการลุกไหมไดเอง และวตัถุทีถู่กน้ํ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 6 
(วตัถุมีพษิในกรณีทีข่องเหลวไวไฟเปนวตัถทุีเ่สีย่งตอการติดไฟ) ประเภท 
7 (วตัถกุมัมันตรังส)ี ประเภท 8 (วตัถุกดักรอน) ประเภท 9 วตัถอ่ืุน ๆ  ที่
เปนวัตถุที่เสี่ยงตอการติดไฟ) และสารอ่ืน ๆ ที่ไมใชวัตถุอันตราย แตเปน
สารที่เสี่ยงตอการติดไฟ

ประเภท 5 หมวด 5.2 วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด
ตองไมท ําการขนสงปะปนกบัวัตถอัุนตรายประเภท 1 (วัตถุ

ระเบิด) ประเภท 2 (กาซตาง ๆ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 
(ของแข็งไวไฟ วตัถทุีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเอง และวตัถทุีถ่กูน้ํ าแลว
ใหกาซไวไฟ) หมวด 5.1 (วตัถอุอกซไิดซ) ประเภท 6 (วตัถมีุพษิทีเ่ปน
วตัถุทีเ่สีย่งตอการติดไฟ) ประเภท 7 (วตัถุกมัมันตรังสี) ประเภท 8 (วตัถุ
กดักรอน) ประเภท 9 วตัถอ่ืุน ๆ  ทีเ่ปนวัตถุที่เสี่ยงตอการติดไฟ) และ
สารอ่ืน ๆ ที่ไมใชวัตถุอันตราย แตเปนสารที่เสี่ยงตอการติดไฟ



33

ประเภท 6 วัตถุมีพิษ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วัตถุระเบิด) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและ
กรดกัดกรอน) และเคร่ืองอุปโภค

ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1

(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) 
ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุที่ทํ าใหเกิดการลุกไหมไดเอง และวัตถุที่ถูก
นํ้ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 8 (วัตถุกัดกรอน) และเคร่ืองอุปโภค นอกจากนี้ตองจัด
แยกจากบุคคล พัสดุไปรษณีย และแผนฟลมถายภาพดวย

ประเภท 8 วัตถุกัดกรอน
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วัตถุระเบิด) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด) 
ประเภท 6 (วัตถุมีพิษในกรณีที่เปนไซยาไนดและกรดกัดกรอน) ประเภท 
7 (วตัถกุัมมันตรังสี) และเคร่ืองอุปโภค นอกจากนี้ตองจัดแยกจากบุคคล 
พสัดุไปรษณีย และแผนฟลมถายภาพดวย

ประเภท 9 วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1 

(วัตถุระเบิด) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด)
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ตารางท่ี 2 หลักการจัดแยกเก็บและการบรรทุกรวมกนัของวัตถุอันตราย
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• ! ขอกํ าหนดการขนถายวัตถุอันตราย (Loading and Unloading)
1. การขนถายวัตถุอันตรายตองปฏิบัติดังน้ี
1.1)!หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ
1.2)! ผกูยดึภาชนะบรรจเุพือ่ปองกนัการกระทบกนั โดยเฉพาะการ

ขนถายวตัถอัุนตรายประเภท 1 (วตัถรุะเบดิ) ประเภท 3 
(ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วตัถทุีท่ ําใหเกดิ
การลุกไหมไดเองและวตัถทุีถ่กูน้ํ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 
5 (วตัถุออกซไิดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 8 
(วตัถุกดักรอน หมวดที ่ 2.1 (กาซไวไฟ) และหมวด 6.1 
(วตัถมีุพษิ)

1.3)!ในระหวางการขนถายรถตองติดเบรคมือเพื่อปองกัน
การไหลเคล่ือนของรถกอน

• ! ขอกํ าหนดท่ัวไปการขนถายวัตถุอันตราย  (Loading and
Unloading) มีดังนี้
1.! หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ
2.! ผกูยดึภาชนะบรรจเุพือ่ปองกนัการกระทบกนั โดยเฉพาะการขนถาย
วตัถุอันตรายประเภท 1 (วตัถรุะเบดิ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) 
ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ ชนิดทีท่ ําใหเกดิการลุกไหมไดเอง และ
ชนิดทีถ่กูน้ํ าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 5 (วตัถอุอกซไิดซและ 
ออรแกนิคเปอรออกไซด) ประเภท 8 (วตัถุกดักรอน) ประเภทยอย
ที ่2.1 (กาซไวไฟ)  และประเภทยอยที ่6.1 (วตัถุมีพษิ)

3.! ในระหวางการขนถาย ตองดึงเบรกมือเพ่ือปองกันการไหล
เคล่ือนของรถและดับเคร่ืองยนต ยกเวนกรณีใชเคร่ืองยนต
เปนตัวฉุดปมขนถาย
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4.! ในระหวางการขนถายตองไมใหภาชนะบรรจุเกิดการบุบ
หรือหกรั่วไหล

5.! ตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชํ านาญรับผิดชอบควบคุม
การขนถายตลอดเวลา

6.! การขนถายวัตถุอันตรายชนิดไวไฟท่ีเปนกาซหรือของเหลว
ตองตอสายดินจากโครงดัสซีรถกอน และถอดสายดินน้ี
ออก เม่ือขนถายเสร็จ เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย ซึ่ง
อาจท ําใหเกิดไฟไหม หรือระเบิดได

7.! ในขณะขนถายกาซหรือของเหลวไวไฟจากถงัใสรถบรรทกุ ตัวรถ
ควรอยูในตํ าแหนงตรงพรอมทีจ่ะเคล่ือนยายออกไปขางหนา 
หากมีเหตุฉุกเฉินเกดิข้ึน และวาลวควบคุมการขนถายควรอยูใน
ตํ าแหนงทีค่วบคุมไดงาย

2.2.4 เอกสารกํ ากับการขนสงวัตถุอันตราย (Shipping paper)
1.! การขนสงวตัถอัุนตรายทกุคร้ังจะตองมีเอกสารก ํากบัการขนสง

และเอกสารคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยของวัตถุท่ีขนสง (Material Safety Data Sheet,MSDS) ซ่ึงมี 
ขอมูลดานการแกไขปญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีเกิด
อุบัติเหตุอยูดวย

2. การกรอกเอกสารก ํากบัการขนสงจะตองมีรายละเอียดเกีย่วกบั
ชือ่วตัถุอันตรายทีข่นสง (Shipping name) ประเภท (Class)  ประเภทยอย
(Division)  หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) กลุมการบรรจุ 
(Packing group) ปริมาณรวมและขอควรระวงัพเิศษ ซึง่ผูสงตองรับรอง 
ความถกูตองของขอมูลในเอกสาร พรอมทัง้ลงนามก ํากบัไวเปนหลักฐาน
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การระบุรายละเอียดพิเศษในเอกสารกํ ากับการขนสง
1 .! วัตถุที่ตองขนสงในภาวะที่อุณหภูมิสูงจะตองระบุคํ าวา 

“รอน” ไวหนาชื่อ   ทางการขนสง
2.! วตัถทุีต่องควบคุณอุณหภมิูขณะท ําการขนสง เชน หมวด 4.1
ของแข็งไวไฟและหมวด 5.2 ออรแกนิคเปอรออกไซด  
จะตองระบุเง่ือนไขการควบคุมไวในเอกสาร

3.! วัตถุอันตรายทุกชนิดตองระบุที่อยู ของผู รับปลายทาง 
ไวอยางละเอียดลงในเอกสารกํ ากับการขนสง รวมทั้ง
ชือ่บคุคลทีรั่บผดิชอบและเบอรโทรศัพททีส่ามารถติดตอได

4.! เม่ือท ําการขนสงวตัถอัุนตรายในภาชนะบรรจุหอหุมภาชนะ 
ทีช่ ํารุด   (Salvage packaging)  จะตองระบคํุ าวา “ภาชนะบรรจุ
หอหุมภาชนะทีช่ ํารุด” หรือ   “SALVAGE  PACKAGE” หลัง 
คํ าอธบิายวตัถุอันตรายในเอกสารก ํากบัการขนสง (ตารางที ่3)

5.! ภาชนะบรรจทุีว่างเปลาแตยงัมีวตัถอัุนตรายตกคางอยูจะตอง
ระบุคํ าวา  “ถังเปลามีวัตถุอันตรายตกคางอยู” หรือ 
“EMPTY  UNCLEANED” หรือ “RESIDUE  LAST  
CONTAINED”  ไวกอนหรือหลังช่ือทางการ

ในกรณีที่ทํ าการขนสงวัตถุอันตรายโดยใชตูคอนเทนเนอร
(Freight Container) จะตองมีเอกสารรับรองการบรรจุในเร่ืองตอไปน้ี

1.! ตูคอนเทนเนอรสะอาด
2.! วัตถุอันตรายไดรับการจัดแยกอยางถูกตองและเหมาะสม
3.! ภาชนะบรรจไุดรับการตรวจตราความเสียหายจากภายนอกแลว 
และเหมาะสมกบัการบรรจุ
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4.! วตัถุอันตรายไดรับการขนถายอยางถกูวธิแีละวางในสถานที่
เหมาะสม มีเคร่ืองมือสํ าหรับการยดึหรือค้ํ าจนุอยางเพยีงพอ
เพือ่ความปลอดภยัของสนิคาทีจ่ะสงไปยงัปลายทาง

5.! วตัถอัุนตรายทีบ่รรจใุนบรรจภุณัฑจะตองวางกระจายจนเต็ม
ตูคอนเทนเนอร

6.! ส ําหรับการขนสงวตัถอัุนตรายในประเภท 1  และประเภทยอย 1.4
ภาชนะบรรจจุะตองเปนไปตามขอก ําหนดอยางเครงครัด

7.! ถังและบรรจุภัณฑไดติดเครื่องหมาย ฉลาก และปายแสดง
ความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายตรงตามขอกํ าหนด
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ตารางที่3 แบบฟอรมใบกํ ากับการขนสงวัตถุอันตรายแบบหลายระบบ
(Multimodal Dangerous Goods Form)

1.  ผูสงสินคา 2. เอกสารขนสงเลขท่ี
3. หนา 1 ของจ ํานวน
หนา

4.  หลักฐานท่ีผูสงสินคาอางถึง

5.  หลักฐานท่ีสินคาทางเรืออาง
ถึง

6.  ผูรับสินคา 7.  พาหนะ (กรอกโดยผูสงสินคา)
ประกาศที่เกี่ยวของกับผูสงของ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารนี้ไดรับแจงสินคาไวอยาง
สมบูรณ และถูกตองท้ังชื่อท่ีเปนทางการ การจ ําแนก การบรรจ ุ
การตดิปาย การติดขอมูล และสถานการณท่ีเกีย่วของสํ าหรับการ
ขนสงน้ีอยูภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐกํ าหนด

8.  การขนสงน้ีอยูภายใตเง่ือนไขท่ีกํ าหนดสํ าหรับ (ละไดหากไมเกีย่ว
ของ)
เคร่ืองบินขนสงผูโดยสารและสินคา เคร่ืองบินขนสงสินคาเทา

นั้น
10.  เลขท่ีเรือ / เคร่ืองบิน และวันท่ี 11.  ทา / สถานท่ีบรรทุก

ตนทาง
12.  ทา / สถานท่ีท่ีนํ าสินคาลง 13.  ปลายทาง

9.  ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีแนบมาดวย

14.  เครื่องหมายของ
บริษัท

ท่ีขนสงสินคา

*หมายเลขและชนดิของ
บรรจภัุณฑ ;
ค ําบรรยายสินคา

นํ ้าหนักท้ังหมด
(กิโลกรัม)

นํ ้าหนักสุทธิ
(กิโลกรัม)

ปริมาตร
(ลูกบาศกเมตร)

15.! เลขท่ีบงช้ีตู
บรรทุกสินคา
/ เลขทะเบียน
ยานพาหนะ

16.  หมายเลขผนึก 17.  ขนาดและชนิดของ
ตูบรรทุกสินคา / ยาน
พาหนะ

18.  น ําหนักเฉพาะ
ตูบรรทุก / ยาน
พาหนะ (กิโลกรัม)

19.  น ําหนักสินคาท้ังหมด
(รวมท้ังนํ าหนักตูบรรทุก /
ยานพาหนะ) (กิโลกรัม)

ใบรับรองบรรจุภัณฑตูบรรทุกสินคา / ยาน
พาหนะ
ขาพเจาขอรับรองขอความในหนังสือฉบับน้ีวาคํ า
บรรยายสินคาท่ีกลาวมานั้นถูกบรรจุอยู ในตู 
บรรทุกสินคา / ยานพาหนะดังกลาวภายใตเงื่อน
ไขท่ีรัฐก ําหนดไว
โดยต องทํ าใหสมบูรณและไดลงนามรับรอง
สํ าหรับการบรรจเุขาตูสินคา / บรรทุกบนยาย
พาหนะโดยผูท่ีรับผิดชอบในการบรรจแุละขนถาย

21.! การรับสนิคาจากหนวยงานหรือองคกรของผูรับสินคา
ไดรับสินคาตามหมายเลขของบรรจภัุณฑ / ตูบรรทุก / รถพวงท่ีปรากฏตามขางตนใน
สภาพท่ีดี
 ถาไมโปรดระบุ……..

20.  ช่ือของบริษัท ช่ือผูขนสง 22.  ช่ือบริษัท (สํ าหรับผูสงท่ีเตรียมเอกสารฉบับน้ี)

ช่ือ / สถานะของผูแจง หมายเลขทะเบียนยาน
พาหนะ

ช่ือ / สถานะของผูแจง

สถานท่ีและวันท่ี ลายเซ็นและวันที สถานท่ีและวันท่ี

ลายเซ็นของผูแจง ลายเซน็ผูควบคุมยาน
พาหนะ

ลายเซ็นของผูแจง
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• ! เอกสารคํ าแนะน ําเก่ียวกับวัตถุอันตราย
เพื่อเปนการปองกันอันตรายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

ทีเ่กดิข้ึนในระหวางการขนสง จงึควรมีเอกสารแนะนํ าเกีย่วกบัวตัถุอันตราย
ส ําหรับพนักงานขับรถ ซึง่ผูประกอบการหรือผูสงของเปนผูจดัหาใหโดย
อาจเตรียมเอกสารดังกลาวไดจากขอมูลความปลอดภยัของสาร (MSDS)  
ซึง่หาไดจากผูผลิต หรือผูคาวตัถอัุนตรายน้ันๆ MSDS ของสารโดยทัว่ไป
ควรครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี ขอมูลสินคา การจํ าแนกสารเคมี 
สารประกอบทีเ่ปนอันตราย  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี ขอมูลดาน
อัคคีภยัและการระเบดิ ขอมูลเกีย่วกบัอันตรายตอสุขภาพ มาตรการ 
ดานความปลอดภยั ขอปฏบิติัในการขนยายและจดัเกบ็ (ตารางที ่4) ดังน้ี
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ตารางที่ 4  ตัวอยางขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี

MSDS ของเมทธิลแอลกอฮอล
ขอมูลสินคา
ช่ือทางการคา XYZ   ช่ือทางเคมี      เมทธิลแอลกอฮอล
                         สูตรทางเคมี   CH3OH
ผูผลิต/ผูน ําเขา      บริษัท ABC ขนสง จํ ากัด
                        ท่ีอยู 1234 ถนนขนสง เขตวัตถุ
                        อันตราย กรุงเทพฯ
การจํ าแนกสารเคมี
U.N. Number       1230
CAS No.                   67-56-1
สารประกอบท่ีเปนอันตราย
เมทธิลแอลกอฮอล   30-60 %
TLV: 200 ppm
LD50: 5628 มิลลิกรัม/กก.
คณุสมบัตทิางกายภาพและเคมี
จุดเดือด 65 0C ท่ี 760 มิลลิเมตร
ปรอท
จุดหลอมเหลว -97.8 0C ท่ี 760 มิลลิเมตร
ปรอท
ความดันไอ 96 ท่ี 20 0C
การละลายไดในนํ้ า ละลายนํ ้าได 100 % โดยนํ ้า
หนกั
ความถวงจํ าเพาะ 1.105
อัตราการระเหย 2.07
ลกัษณะ สี และกลิ่น เปนของเหลวสีเขียว ใส มีกลิ่น
      แอลกอฮอล
ความเปนกรดดาง        ประมาณ 10 ท่ีความเขมขน 33%
ขอมูลดานอัคคีภัยและการระเบิด
จุดวาบไฟ       26.9 0C
ขีดจํ ากัดการติดไฟ           คาต่ํ าสุด   7.3%
                                 คาสูงสุด   36.0%
อุณหภูมิท่ีสามารถติดไฟไดเอง           464 0C
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี                  มีความเสถียร
สารท่ีตองหลีกเล่ียงจากกัน                ไมมี
สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว     การเผาไหมจะทํ าให
เกิดกาซคารบอนมอนอกไซด หรือคารบอนไดออกไซด

ขอมูลเก่ียวกับอันตรายตอสุขภาพ
ทางเขาสูรางกาย:   การกิน การหายใจ ทางผิวหนงั และตา
อันตรายเฉพาะท่ี  (ผิวหนัง ตา เยื่อบ)ุ:   ทํ าใหเกิดผ่ืนแดง 
บ ว ม แ ด ง  และอาจ ทํ  าอันตราย ช่ัวคราวต อแก วตา
มาตรการดานความปลอดภัย
การปฐมพยาบาล
ทางผิวหนงั:   ถอดเส้ือผาท่ีเปอนสารออก ลางบริเวณผิวหนัง
ท่ีสัมผัสดวยสบู และนํ ้าปริมาณมากถามีอาการบวมแดงมากข้ึน
ควรปรึกษาแพทย
การหายใจ:   ใหเคลื่อนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธ์ิ  
ถาหายใจติดขัดใหออกซิเจน ถาหยุดหายใจ ใหทํ าการ 
ผายปอด และน ําสงแพทยทันที
ตา:   ใหลางตาดวยนํ ้าสะอาดปริมาณมาก อยางนอย 15 นาที
ถายงัมีการระคายเคือง ปวดบวม และนํ ้าตาไหล ใหปรึกษาแพทย
ขอปฏิบัติในการขนยายและจัดเก็บ
การยกยาย และการจัดเก็บ

- ! เก็ บ ให ห  า งจากแหล  งความร อน  
ประกายไฟ หรือสัมผัสกับแสงอาทิตย
โดยตรง

-! หามตัดหรือเช่ือมภาชนะบรรจุเปลา
การรั่ว และการหก
ถาเกิดการหก    หรือร่ัวไหลของสารเมทธิลแอลกอฮอล
ควรปฏิบัติดังนี้

-! สวมอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคล
-! ก ําจัดแหลงท่ีทํ าใหเกิดความรอนตางๆ
-! เก็บสารท่ีหก หรือร่ัว โดยเก็บไวใน

ภาชนะท่ีเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
สารท่ีใชในการดับเพลิง

-! ใชนํ้ าหลอเย็นภาชนะบรรจุท่ีสัมผัสกับ
ไฟ หามใชนํ้ าดับไฟโดยตรง เน่ืองจาก
จะทํ าใหไฟขยายวงกวางข้ึน

-! สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
และเคร่ืองชวยหายใจชนิดถังอากาศ
แบบติดตัวบคุคล
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2.3 การฝกอบรมพนักงานขับรถ
ผูประกอบการควรจดัใหมีการอบรมส ําหรับพนักงานขับรถทกุคน 

โดยหวัขอในการฝกอบรมควรครอบคลุม เร่ืองตอไปน้ี
-   ระเบียบวิธีปฏิบัติในการขนสง
-! ประเภทของวัตถุอันตรายท้ัง 9 ประเภท
-! วิธีการใช MSDS ใบกํ ากับการขนสง และเอกสารเกี่ยวกับ
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน

-! ความหมายของสัญลักษณ ฉลาก ปาย และเคร่ืองหมาย
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวัตถุอันตราย

-! ขอปฏิบัติระหวางการขนสง
-! การคัดแยกประเภทสินคาอันตราย
-! การตอบโตเหตุฉุกเฉินเบ้ืองตน
-! การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
-! อุปกรณและข้ันตอนการใชงาน (Loading/Unloading)
-! การตรวจตราอุปกรณ
ท้ังน้ีผูประกอบการไมควรอนุญาตใหพนักงานขับรถท่ียังไมผาน 

การอบรม ท ําหนาทีขั่บรถบรรทกุวตัถอัุนตราย อีกทัง้ควรจัดอบรมเปน
ระยะๆ  ดวยเพือ่ฟนฟแูละเพิม่เติมความรูหรือเทคนิคใหมๆ ทีเ่กีย่วของกบัการขับรถ
ขนสงวตัถุอันตรายอยางระมัดระวงั



บทท่ี 3
หนาที่ของพนักงานขับรถขนสงวัตถุอันตราย

3.1 หลักเกณฑทั่วไป
พนักงานขับรถขนสงวัตถุอันตรายน้ัน ถือไดวาเปนบุคคลที่มี

ความสํ าคัญยิ่ง โดยเฉพาะเม่ือเตรียมการขนสง และเม่ือขับรถบรรทุก
วัตถุอันตรายเพื่อนํ าไปยังจุดหมายปลายทาง หากพนักงานขับรถ 
ไมปฏิบัติตามหนาท่ี หรือไมทราบบทบาทหนาที่ของตน อาจท ําใหเกิด
ความเสียหายหรือเกิดอุบัติภัยได หนาที่และขอควรปฏิบัติของ
พนักงานขับรถขนสงวัตถุอันตราย มีดังตอไปน้ี

1.! ตองมีใบอนุญาตขับข่ีประเภทที่ 4
2.!ปฏบิติัตามขอควรปฏบิติัเพือ่ความปลอดภยัอยางเครงครัด
3.! ปฏบิติัตามขอแนะนํ าในกรณีเกดิอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
4.! เขารับการอบรมเกี่ยวกับการขับข่ียานพาหนะบรรทุก
วัตถุอันตรายที่นายจางจัดให

3.2 การขอใบอนุญาตขับข่ีประเภทท่ี 4
อุบัติภัยรายแรงท่ีเคยเกิดข้ึนกับรถขนสงวัตถุอันตรายสวนใหญ

มีสาเหตุเน่ืองจาก พนักงานขับรถขาดความรูความชํ านาญเกี่ยวกับรถ      
และไมรู วิธีการปฏิบัติที่ถูกตองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน มาตรการหน่ึง
ที่กรมการการขนสงทางบกใชในการควบคุมและปองกันแกไขปญหา
ดังกลาว ไดแกพนักงานขับรถทีต่องการขอใบอนุญาตขับข่ีประเภทที ่ 4 
ตองมีคุณสมบติัดังน้ี
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1.! ตองมีอายุไมต่ํ ากวา 25 ป
2.! ตองเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก

3.! ตองผานการศึกษาอบรม และทดสอบตามข้ันตอนที่
กรมการขนสงทางบกกํ าหนด

4.! กรณีเปนผูไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกชนิดที ่ 1 หรือ 2 หรือ 3 มาแลว ตองผาน
การศึกษาอบรม และทดสอบเพิ่มเติมสํ าหรับการขอรับ 
ใบอนุญาตขับรถชนิดท่ี 4

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 95 (4) แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การขนสงทางบก (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมการขนสงทางบก  
ไดกํ าหนดประเภท หรือ ชนิด และลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย
ของใบอนุญาตขับขี่ชนิดที ่4 ไวดังน้ี

1.) ประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายตามประกาศน้ีใหเปน
ไปตามประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กํ าหนดประเภทหรือชนิด
ของวัตถุอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543

2.)!    รถทีใ่ชขนสงวตัถอัุนตรายตามขอ 1 ทีมี่ลักษณะการบรรทกุ ดังน้ี
-! รถทีใ่ชในการขนสงสตัวหรือสิง่ของลักษณะ 4 (รถบรรทกุ
วตัถอัุนตราย) ทีถ่งับรรทกุมีความจเุกนิกวา 1,000 ลิตร

-! รถทีใ่ชในการขนสงสตัว หรือสิง่ของ ลักษณะ 6 (รถพวง) 
และลักษณะ 7 (รถกึง่พวง) ทีถ่งัทีใ่ชในการบรรทุก
เฉพาะวัตถุอันตราย มีความจุเกินกวา 1,000 ลิตร
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3.)! รถท่ีใชในการขนสงสัตว หรือส่ิงของ ลักษณะอ่ืนนอกจาก 
 ทีก่ํ าหนดไวในขอ 2 ที่มีลักษณะการบรรทุกโดยน ําไปใช             
ในการบรรทุกวัตถุอันตราย ดังน้ี
-! วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 (วัตถุระเบิด) ประเภทที่ 6

(สารพิษและสารติดเชื้อ) และประเภทที ่ 7 (วัตถุ
กัมมันตรังสี)

-! วัตถุอันตรายที่เปนกาซ หรือกาซเหลวบรรจุในภาชนะ 
โดยมีปริมาณรวมกันเกินกวา 1,000 ลิตร หรือ 
มีน้ํ าหนักรวมกันเกินกวา 1,000 กิโลกรัม

-! วัตถุอันตรายที่เปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ โดยมี
ปริมาณรวมกันเกินกวา 1,000 ลิตร หรือเปนของแข็ง
ที่น้ํ าหนักรวมกันเกินกวา 1,000 กิโลกรัมหรือท้ังสอง
อยางรวมกันเกินกวา 1,000 ลิตรหรือเกินกวา 
1,000 กิโลกรัม อยางใดอยางหน่ึง

4.)!ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก
-! รถที่ ใช ในการบรรทุกเคร่ืองด่ืมที่ มีส วนผสมของ
แอลกอฮอล  ท่ีภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมในแตละภาชนะ
มีปริมาตรไมเกิน 250 ลิตร

-! รถที่ใชลากจูงรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายตามประกาศน้ี 
ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายน้ันไมสามารถใชงาน
ไดตามปกติหรือเกิดอุบัติเหตุ

-! รถท่ีใชในการขนสงวัตถุอันตรายอ่ืนนอกจากท่ีกํ าหนด
ไวในขางตน และไดรับยกเวนตามเอกสารคํ าแนะนํ า
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    ของสหประชาชาติวาดวยการขนสงวัตถุอันตราย  
และ(UN Recommendations on the Transport of      
Dangerous Goods) ทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากกรมการ
ขนสงทางบก

5)!ประกาศน้ีใหใชบังคับ เม่ือพนกํ าหนดหกสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (ประกาศ  
ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2544)

3.3  ขอปฏิบัติในการขนสง
เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและส่ิงแวดลอม พนักงานขับรถ

ขนสงวตัถุอันตราย ควรปฏบิติั ดังตอไปน้ี

3.3.1! กอนเคล่ือนรถออกจากจุดรับวัตถุอันตราย
1)  ตรวจสอบเอกสารรายชือ่สินคาวาตรงกบัสินคาทีจ่ะขนสง
2)!ตรวจสอบเคร่ืองหมาย และฉลากบนบรรจุภัณฑ และ
ปายบนยานพาหนะวาถูกตองตรงกับประเภทของวัตถุ
ที่บรรจ ุและบรรทุกหรือไม

3)!ตรวจสอบเอกสารกํ ากับการขนสง วามีขอมูลกรอกไว 
อยางครบถวน

4)!ตรวจสอบวามีเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุ 
ที่จะขนสง

5)!ตรวจดูบรรจุภัณฑที่จะขนสงวาอยูในสภาพดีเรียบรอย
ไมแตกหรือช ํารุดเสียหาย
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6)!ตรวจดูการจัดวางวัตถุอันตราย วามีการจัดวาง และ
ขนสงวัตถุท่ีถูกตอง  (ดูตารางท่ี 1)

7)! ตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณความปลอดภยัประจ ํารถ
วามีครบถวนและอยูในสภาพทีใ่ชงานได

8)!ตรวจสภาพรถ เชน
-! ตรวจสอบความพรอมของรถและอุปกรณสวนควบคุม
-! ตรวจสภาพรถ เชน ความดันของลมยาง รอยร่ัว  หรือ
ขอบกพรองกอนออกรถ หากพบวาบกพรองระหวาง
การขนสงควรจอดรถและแกไขทนัที

-! ตรวจสภาพยาง ทกุๆ 2 ชัว่โมง หรือประมาณ 150 กม.
หากพบวามีขอบกพรอง เชน พบวายางเสนใดเสนหน่ึง
รอนกวาปกติใหจอดรถในทีป่ลอดภยัและเปล่ียนยาง
เสนทีร่อนออก

9)!การก ําหนดเสนทางเดินรถกอนออกเดินทางตองศึกษา
เสนทางและก ําหนดเสนทาง โดยหลีกเล่ียงเสนทางที่ 
อาจกอใหเกิดอันตรายท่ีรุนแรง เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เชน 
อุโมงคท่ีมีชุมชนหนาแนน ถนนท่ีเล็กหรือแคบ

3.3.2! การเติมนํ ้ามันเช้ือเพลิงตองปฏิบัติ ดังน้ี
1)! ดับเคร่ืองยนตกอนเติม
2)!ตองมีผูควบคุมประจ ํารถตลอดเวลาท่ีเติม
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3.3.3! การตรวจสอบความปลอดภัย เม่ือพบกองไฟอยูขาง 
ทางเดินรถขางหนา ตองตรวจสอบใหแนชดัวาปลอดภยั
จึงขับรถผานไปได ไมควรจอดรถใกลกองไฟในระยะ
นอยกวา 50 เมตร

3.3.4  การจอดรถ
1)!จอดบนไหลทางใหหางจากเสนขอบถนนไมนอยกวา
1.5 เมตร

2)!หากจ ําเปนตองจอดรถเน่ืองจากเคร่ืองยนตขัดของ 
ใหแสดงเคร่ืองหมายรถขัดของ

3.3.5 การเก็บดูแลรถระหวางการขนสง  หากมีเหตุฉุกเฉิน 
จ ําเปนตองจอดรถท่ียังมีวัตถุอันตรายอยูในรถเปนเวลานาน 
ควรดํ าเนินการ ดังน้ี
1)!จอดรถในสถานทีท่ีมี่ผูควบคุมดูแล หรือในคลังสนิคา 
หรือในโรงงานทีมี่หนวยรักษาความปลอดภยั โดยแจง
ผูควบคุมใหทราบวาสนิคาทีบ่รรทกุมีอันตรายอยางไร  
ถาผูขับรถไมอยูที่รถตองแจงใหผูควบคุมทราบที่อยู 
เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวก รวดเร็ว

2)!ถาไมสามารถหาท่ีจอดตามขอ 1) ได ใหจอดรถใน
ที่สํ าหรับจอดรถโดยทั่วไปได แตตองเปนสถานที่
ปลอดภยั และตองมีผูดูแลรถตลอดเวลา
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3)!ถาไมสามารถหาทีจ่อดรถตามขอ 1) หรือ  2) ได 
ใหจอดรถหางจากทางหลวงและชุมชน โดยตองมี 
ผูดูแลรถตลอดเวลา

3.3.6! การท ําความสะอาดรถหลังจากการขนถายวัตถุอันตราย
1)!กรณีใชรถบรรทกุหบีหอภาชนะ หรือถังทีย่กข้ึนลงได 
เม่ือมีวัตถุอันตรายตกหลนหลังทํ าการขนถาย 
เสร็จแลวตองทํ าความสะอาดอยางถูกตอง และ
ระมัดระวังไมใหวัสดุดูดซับหรือน้ํ าที่ชะลางรถน้ัน
ไหลลงสูลํ าน้ํ าสาธารณะ

2 )! กรณีใช รถบรรทุกวัตถุอันตรายชนิดหน่ึงและ 
จะเป ล่ียนไปบรรทุก อีกชนิดหน่ึง  ต องทํ  า  
ความสะอาดถังท่ีบรรทุกน้ัน และระมัดระวังไมให
วัตถุ อันตรายปนเป  อนออกสู สภาพแวดลอม 
ขางนอกได



    บทท่ี 4
การปองกันและระงับอุบัติภัยจากการขนสงวัตถุอันตราย

การปองกันอุบัติภัยจากการขนสงวัตถุอันตราย เปนมาตรการ
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย และความสูญเสียที่อาจ
เกดิข้ึนในระหวางการขนสงวตัถอัุนตราย     ซึง่นอกเหนือจากมาตรการ
ทางกฎหมายแลว ผูประกอบการควรดํ าเนินการเพื่อการปองกันและ
ลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิข้ึนจากการขนสงวตัถอัุนตรายและเตรียมพรอม
ส ําหรับรับมือกบัสถานการณฉุกเฉินซึง่อาจเกดิข้ึน โดยการจดัท ําข้ันตอน
การปฏบิติังานมาตรฐาน ทัง้ส ําหรับงานประจ ําและในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน
จัดใหมีการฝกซอมตามแผนฉุกเฉินที่วางไว รวมท้ังจัดหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณความปลอดภยัไวตามความเหมาะสมดวย

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสํ าหรับเหตุฉุกเฉิน  (Standard 
Operating Procedures),(SOP) SOP เบือ้งตนส ําหรับเหตุฉุกเฉิน คือ  
แผนฉุกเฉิน ซ่ึงควรประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี

1) การประเมินความเส่ียงหรือการสํ ารวจพื้นที่
ขอมูลทีไ่ดจากการประเมินความเสีย่งจะถกูนํ ามาใชในการวางแผน

ตอบโตเหตุการณ เชน ความรนุแรงของสถานการณทีอ่าจเกดิข้ึน พืน้ทีห่รือ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบ การควบคุมสถานการณ การอพยพ
และขบวนการกํ าจัดและฟนฟูวัตถุอันตราย (Clean-up) ในการประเมิน
ความเสีย่ง น้ัน  จะตองมีขอมูลตอไปน้ี

1.1 แหลงและขนาดของการหกลนหรือร่ัวไหล
1.2 ผลกระทบในขณะน้ันจากการหกลนหรือร่ัวไหล
1.3 ลักษณะของเหตุการณ
1.4 การบงช้ีเบ้ืองตนเก่ียวกับวัตถุ  (ถาเปนไปได)
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2) การวางแผนกอนเกิดเหตุ
 การวางแผนลวงหนาเปนเร่ืองท่ีดีสํ าหรับการตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

เพราะจะชวยใหสามารถตอบโตเหตุการณไดอยางมีประสทิธภิาพ    กจิกรรม
ในการวางแผนควรประกอบดวย

2.1! การประสานงานกบัหนวยงานทีใ่หบริการเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน             
เชน   สถานีดับเพลิง  สถานีตํ ารวจ  โรงพยาบาล เปนตน

2.2!  ข้ันตอนและรายละเอียดของแผนตอบโตเหตุฉุกเฉิน
2.3! ระบุรายชื่อและเบอรโทรศัพทของหนวยงานพื้นที่ที่ให        

ความชวยเหลือได
2.4!  กํ าหนดวิธีการปรับแผนใหทันกับเหตุการณเสมอ
2.5! ข้ันตอนการปฏบิติัการกบัสารเคมีทีเ่กีย่วของอยางปลอดภยั

3) กํ าหนดบทบาทของบุคลากร สายบังคับบัญชา การอบรม
และการส่ือสาร ดังตอไปน้ี
3.1! หนาท่ีของบุคลากรเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
3.2! บัญชีรายช่ือของทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน
3.3! ความรับผิดชอบของผูที่อยูนอกพื้นที่เกิดเหตุ เชน

ประชาสัมพันธการแจงเหตุฉุกเฉินของบริษัท
3.4! สายการบังคับบัญชาในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3 .5!หนาที่ทีมสนับสนุนซึ่งอยู นอกพื้นที่ เกิดเหตุและ

ความสัมพันธในสายการบังคับบัญชา
3.6! ระดับของการฝกอบรม ความถีใ่นการอบรมและเน้ือหา

การอบรมที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินสํ าหรับทีมตอบโต
เหตุฉุกเฉิน
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3.7! วิธีการส่ือสาร ระหวางผูตอบโตเหตุฉุกเฉินและทีมที่
อยูดานนอกพืน้ที ่ รวมทัง้ข้ันตอนการสือ่สาร เพือ่ขจดั
การใชวิทยุสื่อสารที่ไมจ ําเปน

3.8! หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินทั้งหมด

4) การฝกอบรมและการซอม
ผูที่เกี่ยวของจะตองไดรับการอบรมเร่ืองแผนฉุกเฉิน และมี

ส ําเนาแผนฉุกเฉินฉลับลาสดุดวย นอกจากน้ี ควรจดัใหมีการฝกซอม
ตามแผนฉุกเฉินเปนประจ ํา ซ่ึงความถ่ีในการซอมน้ีควรข้ึนกับความ
เส่ียงของการขนสงน้ันๆ

4.2 แนวทางการดํ าเนินการเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน
4.2.1  ขอควรปฏิบัติสํ าหรับพนักงานขับรถ
การระงับอุบัติภัยเบื้องตนโดยพนักงานขับรถ มีดังตอไปน้ี
1) กรณีเกิดอุบัติเหตุ  หากเกิดอุบัติเหตุท ําใหถังบรรทุกแตก 

ไมสามารถหยุดย้ังการร่ัวไหลของวัตถุอันตรายได และพนักงานขับรถ
อยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได ควรปฏิบัติดังน้ี

1.1! ดับเคร่ืองยนต
1.2!ติดต้ังเครื่องหมายใหสัญญาณ และแจงเตือนผูใชรถ
และผูคนท่ีผานไปมา

1.3!หามสูบบุหร่ี หามใชโคมไฟท่ีไมมีอุปกรณครอบ
1.4!แจงใหสาธารณชนทราบเกีย่วกบัอันตรายของสารทีบ่รรทกุ
และแนะนํ าใหอยูเหนือลม หรือปฏบิติัตามคํ าแนะนํ าทีร่ะบไุว
ในเอกสารคํ าแนะนํ าเกีย่วกบัวตัถอัุนตรายส ําหรับพนักงานขับรถ
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1.5!แจงตํ ารวจและหนวยดับเพลิงเร็วทีส่ดุหมายเลข 191,199
1.6!แจงผูประกอบการทราบโดยเร็ว

! 2)  การเคล่ือนยายรถกรณีฉุกเฉิน
1.1!ควรเคล่ือนยายรถออกจากทีเ่กดิเหตุไปเม่ือมีความจ ําเปน         
เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน

1.2! กรณีถงับรรทกุวตัถุอันตรายเกดิการร่ัวไหลตองปฏบิติัดังน้ี
- เคล่ือนยายรถออกจากทางหลวง และหางไกลลํ าน้ํ า 
สาธารณะและชุมชน

- หากไมเส่ียงตอการเกิดอันตรายจนเกินไป ใหรีบ
หยุดยั้งการร่ัวไหลดวยการดูดซับสารที่หกรั่วดวย 
ดิน ทรายหรือสารดูดซับที่ไมติดไฟเทาที่จะทํ าได 
หรือรองรับสารที่รั่วไหลดวยภาชนะที่มี

1.3! หลังเกิดเหตุแจงหนวยงานที่รับผิดชอบและบุคคล 
  ที่เกี่ยวของใหเร็วที่สุดเทาที่จะทํ าได

1.4! ถาสารเคมีไหลลงสูแหลงน้ํ าใหแจงหนวยงานทีรั่บผดิชอบ
1.5! เก็บเอกสารการขนสงวัตถุอันตรายและเอกสาร

คํ าแนะนํ าเก่ียวกับวัตถุอันตรายไวกับตัว
1.6! ส่ือสารและบอกรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุอันตราย

ที่ขนสงมากับบุคลากรกูภัยเหตุฉุกเฉิน
1.7! อยาละทิง้บริเวณทีเ่กดิเหตุไป
1.8! ถาตองทิง้รถไว ไมมีผูดูแลใหใสเกยีรและดึงเบรกมือไว
1.9! ถาตูสินคาไฟไหมใหปลดล็อครถลากออกจากตูสนิคา

แตอยาเปดประตูรถลาก
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1.10! ถาไฟไหมขณะที่กํ าลังถายเทใหปดวาลวหยุดการ
ทํ างานและปดปมท้ังหมด

1.11! หามดม ชิม หรือสัมผัสวัตถุอันตรายใหบงช้ีวตัถุ
อันตรายจากปายหรือใบก ํากบัการขนสงและฉลาก

1.12! ใหทกุคนอยูในทิศเหนือลมและหางจากท่ีเกิดเหตุ
1.13   กักกันและจัดเก็บส่ิงท่ีจะเปนแหลงของความรอน

หรือประกายไฟ  เชน ไฟแช็ค  บุหรี่  และยาน
พาหนะใหอยูหางจากพื้นที่เกิดเหตุ

1.14 เคล่ือนยายวัตถุอันตรายทีไ่มเสยีหายไปยงัทีป่ลอดภยั 
                          ถาท ําได

1.15 ถายเทวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่เกิดเหตุเฉพาะ 
                       เม่ือไมมีการร่ัวไหล

1.16 ควรมีกลองถายรูปทีใ่ชไดงายไวเพื่อสามารถบันทึก 
เหตุการณทีเ่กดิข้ึนได

4.2.2 ขอควรปฏิบัติสํ าหรับผูประกอบการขนสง
           การระงับอุบัติภัยในภาวะฉุกเฉินส ําหรับผูประกอบการ    

ขนสง มีดังตอไปน้ี
1. หากมีผู ไดรับบาดเจ็บใหรีบจัดการปฐมพยาบาล 

  ถาสามารถท ําไดและนํ าสงสถานพยาบาลโดยเร็ว
2.! ควบคุมหรือหยดุยัง้การร่ัวไหลของสารเคมี เชน อุดรูร่ัว
หรือหาภาชนะมารองรับ หากท ําไดโดยปลอดภยั

3.! ไมปลอยใหสารเคมีร่ัวไหลหรือระเหยออกไป
4. หลังเกิดเหตุแจง 199 และบุคคลท่ีเก่ียวของใหเร็ว 
ทีสุ่ดเทาที่จะทํ าได
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5.! ถาสารเคมีไหลลงสูแหลงน้ํ าใหแจงหนวยงานทีรั่บผดิชอบ
6.! เก็บใบกํ ากับการขนสงสารเคมีไวกับตัว
7.! สือ่สารแจงรายละเอียดกบับคุลากรทีม่ากูภยัเหตุฉุกเฉิน
เกีย่วกบัวตัถอัุนตรายทีข่นสงมา

8.! อยาละทิ้งบริเวณที่เกิดเหตุไป
9.! อยาเคล่ือนยายรถ
10.!ถาตูสินคาไฟไหมใหปลดล็อครถลากออกจากตูสินคา 
แตอยาเปดประตูรถลาก

11.!ถาไฟไหมขณะที่กํ าลังถายเทใหปดวาลวฉุกเฉินเพื่อ       
หยุดการทํ างานและปดปมท้ังหมด

12.! หลีกเล่ียงการหายใจหรือสัมผัสวัตถุอันตราย
13.!หามดม ชิมหรือแตะตองวัตถุอันตรายเพื่อบงชี้วา
เปนสารอะไร ใหบงชี้สารจากปายใบก ํากับการขนสง
ฉลากและฉลากขอมูล

14.!หามด่ืม กิน สูบบุหรี่บริเวณใกลที่เกิดเหตุ
15.!ใหทุกคนอยู ในที่สูงและอยู เหนือลมและหางจาก 
ที่เกิดเหตุ

16.!กักกันหรือจัดเก็บสิ่งที่จะเปนแหลงของความรอน  
หรือประกายไฟ เชน ไฟแช็ค  บุหรี่  และยานพาหนะ
ใหอยูหางจากพื้นที่เกิดเหตุ

17.ถาสามารถดํ าเนินการไดใหเคล่ือนยายวัตถุอันตราย 
ทีไ่มเสียหายไปยงัทีป่ลอดภยั

18.!รีบขนถายวตัถอัุนตรายออกจากพืน้ทีเ่กดิเหตุ เม่ือไมมี
การรั่วไหล
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4.3 เครือ่งมอืและอุปกรณความปลอดภัยส ําหรบัรถบรรทกุวัตถุอันตราย
1) ถังดับเพลิง ผูประกอบการขนสงตองจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิง

ตามประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี   ไวในรถขนสงวัตถุอันตราย
1.1 กรณีน้ํ าหนักรถรวมสูงสุดไมเกิน 3,500 กิโลกรัม 
ตองมีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง ขนาด
บรรจไุมนอยกวา 2 กิโลกรัม อยางนอย 1 เคร่ือง ติดต้ัง 
ที่หองผูขับ  โดยถังดับเพลิงน้ันตองมีคุณภาพใชงานไดดี 
กรณีที่รถมีน้ํ าหนักรวมสูงสุดเกิน 3,500 กิโลกรัม  
ตองมีเคร่ืองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา 6 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน
อีกอยางนอย 1 เคร่ืองท่ีดานนอกหองผูขับ
1.2 ถังดับเพลิงเหลาน้ีตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   ซ่ึงไดแบงประเภทของถังดับเพลิง
ออกตามประเภทของเช้ือเพลิง  ดังน้ี

-! ประเภท A เหมาะสํ าหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อ
เพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษยาง  และพลาสติก

-! ประเภท B เหมาะสํ าหรับเพลิงทีเ่กดิจากการติดไฟ
ของของเหลว กาซ ไข น้ํ ามันเช้ือเพลิงเปนตน

-! ประเภท C เหมาะส ําหรับการดับเพลิงที่เกิดจาก
อุปกรณไฟฟา วัตถุที่มีกระแสไฟฟา

-! ประเภท D เหมาะสํ าหรับการดับเพลิงที่เกิดจาก
โลหะตางๆ ทีติ่ดไฟ เชน แมกนีเซยีม โซเดียม  โปตัสเซยีม
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หมายเหตุ  ในถังดับเพลิงอาจมีผงเคมีดับเพลิงหลายประเภทในถัง
เดียวกัน เชน ประเภท A B C ซ่ึงสามารถดับเพลิงไดหลายประเภท

- ตองติดต้ังถังดับเพลิงไวในลักษณะท่ีสามารถนํ าออกมา    
ใชงานไดสะดวกรวดเร็วและตองไมอยูใกลปลายทอ 
ไอเสียหรือปลายทอสํ าหรับรับหรือจายวัตถุอันตราย

-  สารท่ีใชในการดับเพลิงตองไมกอใหเกิดกาซพิษ
2)  อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย   อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย

ที่ควรจัดใหมีไวประจํ ารถตามความจํ าเปนสํ าหรับรถบรรทุกวัตถุ
อันตรายแตละประเภทมีดังนี้

2.1 เคร่ืองมือสํ าหรับซอมรถกรณีฉุกเฉิน
2.2 หมอนสํ าหรับหนุนลอรถ
2.3 อุปกรณไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบเคล่ือนยายได
2.4 เคร่ืองหมายสะทอนแสงท่ีสามารถต้ังกับพ้ืนได เพื่อ
ใชในกรณีรถขัดของ

                2.5  เส้ือสะทอนแสง
                   2.6 อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคล (personal Protection 

Equipment) (ตารางที ่ 5) เชน อุปกรณปองกนัตา 
เคร่ืองชวยหายใจ รองเทาหุมขอหรือรองเทานิรภยั  
ถุงมือและผากนัเปอน เอ้ียมหรือชดุปองกนัสารเคมี

2.7! น้ํ ายาลางตา
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ตารางที ่5  อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลชนิดตางๆ

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ รายละเอียดของ

อุปกรณ
การปกปองและขอควรระวัง

1.อุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคล
1.1ชุดปดคลุมท้ังตัว

เปนชุดหอหุมท้ังราง
กายมิดชิด(Fully-
encapsulating suit)
(เปนชุดช้ินเดียว
รองเทา และถุงมือ
อาจอยูติดกับชุด
หรือเปนช้ินเดียวกับ
ชุดและสามารถ
เปล่ียนได หรืออาจ
แยกกัน)

ปองกันกาซ ฝุน ไอระเหย
และการกระเด็นของสาร ไม
สามารถระบายความรอน
จากรางกายได จึงอาจท ําให
ผู  สวมได  รับอันตรายจาก
ความรอน

1.2 ชดุท่ีไมปดคลมุท้ังตัว เปนชุดหลายช้ินไมได
หอหุมรางกายทัง้หมด
(Non-encapsulating
suit) (เสือ้ ฮูด กางเกง
หรือชุดหมีและเส้ือคลุม
ทั้งตัวชิ้นเดียว)

ปองกนัสารกระเด็นถกูรางกาย
ป องกันฝุ นและวัตถุ อ่ืนๆ  
ยกเวน กาซและไอระเหยไม
ปกปองส วนคอและศีรษะ  
ไมใชในกรณีทีต่องการปองกนั
การซึมผานของกาซหรือของ
เหลวท่ีกระเด็นมาสัมผัส
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ รายละเอียดของ

อุปกรณ
การปกปองและขอควรระวัง

เอ๊ียมที่ปกปองขาและ
แขน (อาจรวมเปนชิน้
เ ดียวห รือแยกกัน) 
มักสวมทับชุดที่ไมหอ
หุมรางกายทั้งหมด

เพิ่มการปกปองหนาอก แขน
และขาจากสารเคมีท่ีกระเด็น
มาสัมผัส มีประโยชนส ําหรับ
การทํ างาน เชน เก็บตัวอยาง
ปดฉลากและการวิเคราะห

ชุดปกป องร างกาย
จากสารปนเป  อนที่
เปนรังสี

ปกปองรางกายจากอนุภาค
แอลฟาและเบตา ไมสามารถ
ปองกนัรังสแีถมมาออกแบบมา
ส ําหรับปองกนัการปนเปอนผวิ

ชุดคลุมที่ติดไฟไดชา
(โดยทั่วไปมักใสไว 
ช้ันใน)

ปกปองรางกายจากเปลวไฟ
ทีแ่ลบออกมา อาจท ําใหเกดิ
อันตรายจากสภาพความรอน
รุนแรงย่ิงข้ึน

2.หมวกนิรภัย เปนหมวกแข็งทํ าดวย
พลาสติกแข็งหรือยาง  
อาจมีวัสดุบุด านใน 
เพือ่ใหเกดิความอบอุน

ปกปองศรีษะจากการกระแทก
ซึ่ ง ต  อ ง มี คุณสมบั ติ ต าม  
ขอกํ าหนดของ OSHA ใน 29
CFR 1910.135

3 .ครอบป  อ ง กัน
ใบหนา (Hood)

มีสวนประกอบ 2 สวน
คือ ตัวครอบและเลนสใส
วสัดุทีท่ ําจะตองทนทานตอ
สารเคมีและแรงกระแทก

ปองกันสารเคมีที่กระเซ็น
ออกมาเปนอนุภาคเล็กหรือ
ใชปองกันฝุน
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ รายละเอียดของ

อุปกรณ
การปกปองและขอควรระวัง

4. หมวกคลุมผม โดยมีกระบังหมวกที่
แข็งพอและย่ืนออกมา
พอทีจ่ะใชเปนสิง่เตอืน
เม่ือศีรษะเข าไปชน
กับชิน้สวนเคร่ืองจักร

ปองกันการปนเปอนของสาร
เคมีที่ผม ปองกันไมใหผม
เขาไปติดในเคร่ืองมือ และ
รวบผมไมใหเกะกะหนากาก

5. หนากาก กระบงัหนาขนาด 8 น้ิว
เปนอยางนอย (ปกปดใบ
หนาทัง้หมด)หรือฮูดกนั
สารเคมีทีก่ระเซน็มา

ปกปองตา ใบหนาจากสารเคมี 
แตไมสามารถปกปองจากสารเคมี 
ที่กระเด็นออกมาในแนวโคง 
ปกปองตาไดจ ํากดั

6. แวนตานิรภัย
(Safety Glasses)

รูปรางลักษณะเหมือน
แวนตาที่ใชทั่วไปจะ 
ต างกันตรงเลนส ที่
สามารถทนทานตอแรง
กระแทก แรงเจาะความ
รอนไดดี

ปกปองตาจากอนุภาคขนาด
ใหญ และวัตถุที่กระเด็น

7. แวนครอบตา 
(Safety Goggles)

เปนอุปกรณทีใ่ชครอบ
ปดดวงตาทั้งสองขาง
โครงแวนจะปดสนิท
กบัรูปหนาดวยสายรัด
ศีรษะ

การปกปองข้ึนกับคุณลักษณะ
ของแวนซึง่อาจปกปองสารเคมี
ทีร่ะเหยกลายเปนไอ สารเคมี
กระเด็น วัตถุขนาดใหญและ
วัตถทุีก่ระเด็น
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ รายละเอียดของ

อุปกรณ
การปกปองและขอควรระวัง

8. ท่ีอุดหู จะตองท ําดวยยางทีอ่อน
นุมและจะตองสนิทแนน
กบัชองหจูงึจะมีประสทิธิ
ภาพในการปองกนัเสยีง

ปกปองหจูากการสมัผสัเสยีงดัง
เปนเวลานาน  ๆ การใชทีอุ่ดหู
ต องผานการพิจารณาของ
เจาหนาทีค่วามปลอดภยัเพราะ
สารเคมีปนเปอนอาจเขาไปในหไูด

9. ท่ีครอบหู หูฟงที่ครอบปดหู
(headphone)
(ชุดสื่อสารวิทยุ
พรอมไมโครโฟน)

ปกปองหูและใชสํ าหรับการ
ส่ือสารดวย

10.ถุงมือ ถุงมือและแขน อาจ
เป นชิ้นเดียวกันยึด
ติดกัน หรือแยกจาก
ชุดปองกันอ่ืน ๆ

ปกปองมือจากการสัมผสัสาร
เคมี ควรใชเทปพนัยดึถงุมือให
ตดิกบัแขนเสือ้เพือ่เพิม่การ
ปกปองและปองกนัไมใหสาร
เคมีไหลเขาไปในแขนเส้ือ ถา
เปนไปไดควรใชถงุมือทีใ่ชแลว
ทิง้เลยเพือ่ลดภาระการท ํา
ความสะอาดสารปนเปอน
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ รายละเอียดของ

อุปกรณ
การปกปองและขอควรระวัง

11.รองเทาบูท รองเทาบูททนตอสาร
เคมี

ปกปองเทาจากการสัมผัส
สารเคมี

รองเท าบูทนิรภัยที่
ส  วนหน  าแข  งและ
ส วนน้ิวเท ามีเหล็ก
เสริม

ปกปองเทาจากการกด  บด
หรือแทงจากของทีต่กจากทีส่งู
ของที่กํ าลังเคล่ือนที่และวัตถุ
ที่แหลมคม ควรยืดหดไดดี

รองเทาบูทนิรภัยที่ไม
เ ป น ส่ือไฟฟ  าห รือ  
ทนทานตอสะเก็ดไฟ

ปกปองผูสวมใสจากอันตราย
ทางไฟฟาและปองกันการ 
ลุกติดไฟของกาซหรือไอที่
ติดไฟได

ที่ค ลุมรองเท าหรือ
บูทที่ ใช แล วทิ้ ง เลย 
(ใสคลุมทับรองเทา
ทั่วไป)

ปกปองรองเทาบูทจากการ
ปนเปอนและปกปองเทาจาก
การสัมผัสกับสารเคมี ที่คลุม
รองเทาชนิดที่ใชแลวทิ้งเลย
น้ันชวยลดภาระการทํ าความ
สะอาดสารปนเปอน

• ! การเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
การเลือกใชอุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลเปนกระบวนการ

ที่มีความซับซอน ซึ่งควรพิจารณาปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี



63

1.!อันตรายที่อาจพบในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.!ทางท่ีสารเคมีจะเขาสูรางกายและ/หรืออวัยวะที่จะไดรับ
อันตรายน้ัน (เชน การหายใจ ดูดซมึทางผวิหนัง  ตาและอ่ืน ๆ )

3.!คุณสมบัติของวัสดุที่ใชทํ าอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บคุคล

4.!ตะเข็บและรอยตอของชุดปองกันสารเคมี

อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลชนิดหน่ึงจะปกปองอันตราย
หน่ึงไดอยางดี แตอาจปกปองอันตรายอีกอยางหน่ึงไดไมดีหรือ
ไมไดเลย ปจจยัอ่ืนๆ ทีต่องพจิารณาในการเลือกใชอุปกรณปองกนัอันตราย
สวนบุคคลรวมถึงการเลือกใชใหเขากับขอกํ าหนดในการทํ างานของ 
ผูปฏิบัติงานและเง่ือนไขเฉพาะของงานน้ัน และตองพิจารณาถึงความ
คงทนของวัสดุที่ใช ทํ าใช อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและ 
คุณสมบัติในการใชงานในทีท่ีร่อนหรือเย็นมากๆ ดวย
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