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ประกาศกรมการขนสงทางบก
เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย
ที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ชนิดที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่ไ ด มี ประกาศกรมการขนส งทางบก เรื่ อ ง กํ าหนดประเภทหรือ ชนิ ดและลัก ษณะ
การบรรทุกวัตถุอัน ตรายที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญ าตเปน ผูขับรถ ชนิดที่ ๔ ประกาศ ณ วัน ที่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไวแลว นั้น
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศดังกลาวใหเ หมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๙๕ (๔) แหง พระราชบัญญั ติการขนสง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงออกประกาศ
กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ
ชนิดที่ ๔ ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกรมการขนส ง ทางบก เรื่ อ ง กํ า หนดประเภทหรื อ ชนิ ด ของวั ต ถุ อั น ตราย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุก
วัตถุอันตรายที่ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตเปน ผูขับรถ ชนิดที่ ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“วัตถุอันตราย” หมายถึง สินคาอันตราย ซึ่งไดแก สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใด ๆ ที่อาจเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมระหวางทําการขนสง
ขอ ๓ วัตถุอันตรายมี ๙ ประเภท ดังนี้
๓.๑ ประเภทที่ ๑ วัตถุระเบิด (Explosives) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว
หรือ สารผสม ที่ สามารถเกิ ดปฏิ กิริย าทางเคมีด วยตั วเองทํา ใหเ กิดก าซที่มีค วามดัน และความรอ น
อยางรวดเร็ว กอใหเกิดการระเบิดสรางความเสียหายบริเวณโดยรอบได และใหรวมถึงสารที่ใชทํา
ดอกไมเพลิงและสิ่งของที่ระเบิดไดดวย แบงออกเปน ๖ ประเภทยอย คือ
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(๑) สารหรือสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดรุน แรงทัน ทีทันใด
ทั้งหมด (Mass explosion)
(๒) สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการระเบิดแตกกระจาย แตไมระเบิด
ทันทีทันใดทั้งหมด
(๓) สารหรือ สิ่งของที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิ งไหม และอาจมีอัน ตรายบา ง
จากการระเบิด หรือการระเบิดแตกกระจาย แตไมระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด
(๔) สารหรือสิ่งของที่ไมแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชัด หากเกิดการ
ปะทุ หรือปะทุในระหวางการขนสงจะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ
(๕) สารที่ ไมไวตอการระเบิด แตห ากมี การระเบิด จะมี อัน ตรายจากการ
ระเบิดทั้งหมด
(๖) สิ่งของที่ไวตอการระเบิดนอยมาก และไมระเบิดทันทีทั้งหมด มีความ
เสี่ยงตอการระเบิดอยูในวงจํากัดเฉพาะในตัวสิ่งของนั้น ๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดการปะทุหรือแผกระจาย
ในระหวางทําการขนสง
๓.๒ ประเภทที่ ๒ กาซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส
มีความดันไอมากกวา ๓๐๐ กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเปนกาซอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
และมีความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล ซึ่งไดแก กาซอัด กาซพิษ กาซอยูในสภาพของเหลว กาซในสภาพ
ของเหลวอุณหภูมิต่ํา และใหรวมถึงกาซที่ละลายในสารละลายภายใตความดัน ดวย แบงออกเปน
๓ ประเภทยอย คือ
(๑) กาซไวไฟ (Flammable gases) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส
และมีความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศ ๑๓ เปอรเซ็นตหรือต่ํากวา
โดยปริมาตร หรือมีชวงกวางที่สามารถติดไฟได ๑๒ เปอรเซ็นตขึ้นไป เมื่อผสมกับอากาศ โดยไมคํานึงถึง
ความเขมขนต่ําสุดของการผสม
(๒) กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-flammable, Non-toxic gases) หมายถึง
กาซที่ขณะขนสงมีความดันไมนอยกวา ๒๘๐ กิโลปาสกาล ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส หรืออยูใน
สภาพของเหลวอุณหภูมิต่ํา
(๓) กาซพิษ (Toxic gases) หมายถึง กาซที่มีคุณสมบัติเปนที่ทราบกันทั่วไป
หรือไดมีการสรุปวาเปนพิษหรือกัดกรอน หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
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๓.๓ ประเภทที่ ๓ ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) หมายถึง ของเหลวหรือ
ของเหลวผสม หรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสม ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน ๖๐.๕ องศาเซลเซียส
กรณีทดสอบดวยวิธีถวยปด (Closed-cup test) หรือไมเกิน ๖๕.๖ องศาเซลเซียส กรณีทดสอบดวยวิธี
ถวยเปด (Open-cup test) และใหรวมถึงของเหลวที่ขณะขนสงถูกทําใหมีอุณหภูมิเทากับหรือมากกวา
จุดวาบไฟของเหลวนั้น และสารหรือสิ่งของที่ทําใหมีอุณหภูมิสูงจนเปนของเหลวขณะทําการขนสง
ซึ่งเกิดไอระเหยไวไฟที่อุณหภูมิไมมากกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ใชในการขนสง
๓.๔ ประเภทที่ ๔ ของแข็งไวไฟ สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเองและสาร
ที่สัมผัสกับน้ําแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Flammable Solids, Substances liable to spontaneous combustion,
Substances which in contact with water emit flammable gases) แบงออกเปน ๓ ประเภทยอย คือ
(๑) ของแข็งไวไฟ (Flammable Solid) หมายถึง ของแข็งที่ระหวางทําการ
ขนสงสามารถที่จะติดไฟไดงาย หรืออาจทําใหเกิดการลุกไหมขึ้น ไดจากการเสียดสี สารหรือสาร
ที่เกี่ยวของที่มีแ นวโนม ที่จะเกิดปฏิกิริยาคายความรอ นที่รุนแรง และใหรวมถึงวัตถุระเบิดที่ถูกลด
ความไวตอการระเบิด ซึ่งอาจจะระเบิดได ถาหากไมทําใหเจือจางเพียงพอ
(๒) สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (Substances liable to spontaneous
Combustion) หมายถึ ง สารที่ มี แ นวโน ม จะเกิ ดความรอ นขึ้น ได เ องในสภาวะการขนส งตามปกติ
หรือเกิดความรอนสูงขึ้นไดเมื่อสัมผัสกับอากาศและมีแนวโนมที่จะลุกไหมได
(๓) สารที่สัม ผัสกับน้ําแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances which in
Contact with water emit flammable gases) หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําแลวมีแนวโนมที่จะเกิด
การติดไฟไดเอง หรือทําใหเกิดกาซไวไฟในปริมาณที่เปนอันตราย
๓.๕ ประเภทที่ ๕ สารออกซิไดส และสารอิน ทรียเปอรออกไซด (Oxidizing
Substances and Organic Peroxides) แบงออกเปน ๒ ประเภทยอย คือ
(๑) สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง สารที่ตัวของสารเอง
อาจไมติดไฟ โดยทั่วไปจะปลอยออกซิเจนหรือเปนเหตุหรือชวยใหวัตถุอื่นเกิดการลุกไหม
(๒) สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic peroxides) หมายถึง สารอินทรีย
ที่มีโครงสร างออกซิเ จน ๒ อะตอม -๐-๐- และอาจถือ ไดวา เปน สารที่ มีอนุพั น ธของ Hydrogen
peroxide ซึ่งอะตอมของ Hydrogen ๑ หรือทั้ง ๒ อะตอม ถูกแทนที่ดวย Organic radicals สารนี้
ไมเสถียรความรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยาคายความรอนและเรงการแตกตัวดวยตัวเอง และอาจมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้รวมดวย
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ก. แนวโนมที่จะระเบิดสลายตัว
ข. เผาไหมอยางรวดเร็ว
ค. ไวตอการกระแทกหรือการเสียดสี
ง. ทําใหเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นกอใหเกิดอันตรายได
จ. เปนอันตรายตอตา
๓.๖ ประเภทที่ ๖ สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infectious Substances)
แบงออกเปน ๒ ประเภทยอย คือ
(๑) สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง สารที่มีแนวโนมจะทําใหเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บรุนแรง หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หากกลืน หรือสูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง
(๒) สารติดเชื้อ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่ทราบวา หรือคาด
วามีเชื้อโรคปนอยูดวย เชื้อโรค คือ จุลินทรีย (ซึ่งรวมถึง แบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia พยาธิ เชื้อรา)
หรื อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม หรื อ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมซึ่ ง รู กั น โดยทั่ ว ไป
หรือมีขอสรุปที่เชื่อถือไดวาเปนเหตุใหเกิดโรคตอกับมนุษยหรือสัตว
๓.๗ ประเภทที่ ๗ วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material) หมายถึง วัสดุที่สามารถ
แผรังสีที่มองไมเห็น ซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย การพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนดตาง ๆ ดานการขนสงสารกัม มันตรังสีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)
๓.๘ ประเภทที่ ๘ สารกัดกรอน (Corrosive Substances) หมายถึง สารซึ่งโดย
ปฏิกิริยาเคมีจะกอใหเกิดความเสียหายตอเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอยางรุนแรง หรือกรณีของการรั่วจะเกิด
ความเสียหาย หรือทําลายสิ่งของอื่น หรือยานพาหนะที่ใชในการขนสง หรือเกิดอันตรายอื่นไดดวย
๓.๙ ประเภทที่ ๙ วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances
and Articles) หมายถึง สารและสิ่งของที่ในขณะขนสงมีความเปนอันตราย ซึ่งไมจัดอยูในประเภท
ที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๘ และใหรวมถึงสารที่ในระหวางทําการขนสงหรือระบุวาในการขนสงตองควบคุม
ให มี อุ ณ หภู มิ ไ ม ต่ํ า กว า ๑๐๐ องศาเซลเซี ย ส ในสภาพของเหลว หรื อ มี อุ ณ หภู มิ ไ ม ต่ํ า กว า
๒๔๐ องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง
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รายชื่อวัตถุอันตรายหรือเกณฑการพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามเอกสารคําแนะนํา
ของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods) หรือขอกําหนดการขนสงสิน คาอัน ตรายทางถนนของประเทศไทย เลม ที่ ๒
(Thai Provision Volume 2 ; TP2) หรือขอตกลงรวมของกลุม ประชาคมยุโรปวาดวยการขนสง
สินคาอันตรายขามแดนทางถนน (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road : ADR)
ขอ ๔ ผู ขั บ รถที่ ใ ช ใ นการขนส ง วั ต ถุ อั น ตรายตามข อ ๓ และมี ลั ก ษณะการบรรทุ ก
ดังตอไปนี้ ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ชนิดที่ ๔
(๑) รถที่ ใ ชใ นการขนสง สัตว หรื อสิ่ง ของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวั สดุอั น ตราย) ที่ถั ง
บรรทุกมีความจุเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร
(๒) รถที่ ใ ชใ นการขนสงสั ตวห รือสิ่ งของ ลักษณะ ๗ (รถกึ่ง พวง) ที่มีถั งบรรทุก วัต ถุ
อันตราย มีความจุเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร
(๓) รถที่ใ ชใ นการขนสงสัตวหรือสิ่งของลักษณะอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ที่นําไปใช
บรรทุกวัตถุอนั ตราย ดังตอไปนี้
(ก) วัตถุอันตรายประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๖ เฉพาะสารติดเชื้อ และประเภทที่ ๗
(ข) วัตถุอันตรายที่เปนกาซหรือกาซเหลวบรรจุในภาชนะ โดยมีปริมาณรวมกันเกินกวา
๑,๐๐๐ ลิตร หรือมีน้ําหนักรวมกันเกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(ค) วัตถุอันตรายที่มีปริมาณรวมกันเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร หรือมีน้ําหนักรวมกันเกินกวา
๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือทั้งสองอยางรวมกันเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร หรือเกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๕ ผู ขั บ รถที่ ใ ช ใ นการขนส ง วั ต ถุ อั น ตรายตามข อ ๓ และมี ลั ก ษณะการบรรทุ ก
ดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ชนิดที่ ๔
(๑) รถที่ใ ชใ นการบรรทุกเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
ในแตละภาชนะมีปริมาตรไมเกิน ๒๕๐ ลิตร
(๒) รถที่ใชลากจูงรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายตามประกาศนี้ ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายนั้น
ไมสามารถใชงานไดตามปกติหรือเกิดอุบัติเหตุ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๔ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

(๓) รถที่ ใ ชใ นการขนสง วัตถุ อัน ตรายนอกจากที่ กําหนดไวใ น (๑) และ (๒) ที่ไ ดรั บ
ความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก
ขอ ๖ ประกาศนี้ ใ หใ ช บัง คั บเมื่ อพ น กํ า หนดหกสิ บวั น นับ แตวั น ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชัยรัตน สงวนชื่อ
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

