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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ป้ายอักษร  ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวตัถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  การติดป้ายอักษร  ภาพและเครื่องหมายของ
รถบรรทุกวัตถุอันตราย  ลงวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไว้แล้ว  นั้น   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการติดป้ายและเครื่องหมายแสดงความเป็นอันตรายตามประเภทของ
วัตถุอันตรายเสียใหม่  ให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  (European  Agreement  Concerning   
the  International  Carriage  of  Dangerous  Goods  by  Road : ADR)  อาศัยอํานาจตามความ 
ในข้อ  ๑๕  (๒)  (ฉ)  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  การติดป้ายอักษร  ภาพและเครื่องหมาย
ของรถบรรทุกวัตถุอันตราย  ลงวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามประเภทที่กําหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก  

เรื่อง  กําหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ  
ชนิดที่  ๔   

“หน่วยขนส่ง”  หมายความว่า  รถบรรทุกหนึ่งคัน  หรือรถลากจูงและรถพ่วงหรือรถก่ึงพ่วงที่ต่อพ่วงกัน 
“รถแบตเตอรี่”  หมายความว่า  รถที่มีภาชนะบรรจุก๊าซหลายใบติดตั้งอยู่กับตัวรถอย่างถาวร

และมีท่อก๊าซต่อร่วมถึงกัน 
ข้อ ๓ รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่มีปริมาตรหรือน้ําหนักของวัตถุอันตรายตามที่กําหนดใน

ภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศ  ต้องติดป้ายอักษร  ภาพและเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 
ในประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ป้ายและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตรายมีดังนี้ 
(๑) ป้ายแสดงความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่บรรทุก   
(๒) ป้ายสีส้ม  ได้แก่   
 (ก) ป้ายสีส้มที่ไม่มีข้อความ   
 (ข) ป้ายสีส้มที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย  (Hazard  identification  number  หรือ  

Kemler  code)  และหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย  (UN  number)   
(๓) เครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสูง  ในกรณีบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทที่  ๙   

(วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด)  ที่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิตั้งแต่  ๑๐๐  องศาเซลเซียส  ขึ้นไป  หรือที่เป็นของแข็ง 
มีอุณหภูมิตั้งแต่  ๒๔๐  องศาเซลเซียส  ขึ้นไป 
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(๔) เครื่องหมายสําหรับสารที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  ในกรณีบรรทุกวัตถุอันตราย 
ที่มีคุณสมบัติเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

ตัวอักษร  ตัวเลข  ภาพ  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์บนป้ายแสดงความเป็นอันตราย  
เครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสูง  หรือเครื่องหมายสําหรับสารที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  
หมายเลขแสดงความเป็นอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตรายของป้ายสีส้ม  ให้เป็นไปตาม
ตาราง  A  ของบทที่  ๓.๒  ของข้อกําหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย   
หรือความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ของยุโรปแห่งสหประชาชาติ   

ข้อ ๕ ป้ายแสดงความเป็นอันตรายตามข้อ  ๔  (๑)  ต้องมีลักษณะและขนาด  ดังนี้ 
(๑) เป็นป้ายส่ีเหล่ียมจัตุรัสวางทํามุม  ๔๕  องศา  กับแนวระนาบ  มีความยาวด้านละไม่น้อยกว่า  

๒๕๐  มิลลิเมตร  และมีเส้นขอบห่างจากขอบฉลาก  ๑๒.๕  มิลลิเมตร  ขนานกับขอบป้ายทั้งส่ีด้าน   
โดยเส้นขอบครึ่งบนต้องมีสีเดียวกับสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  และเส้นขอบครึ่งล่างต้องมีสีเดียวกับ
ข้อความและตัวเลขแสดงประเภทความเป็นอันตราย  ทั้งนี้  เว้นแต่ป้ายแสดงความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
ประเภทที่  ๗  (วัสดุกัมมันตรังสี)  ให้มีเส้นขอบสีดําห่างจากขอบป้าย  ๕  มิลลิเมตร  ขนานไปกับขอบป้าย
ทั้งส่ีด้าน 

(๒) สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของป้าย 
(๓) ตัวเลขแสดงประเภทความเป็นอันตราย  ที่มุมด้านล่างของแผ่นป้าย  มีความสูงไม่น้อยกว่า  

๒๕  มิลลิเมตร  โดยในกรณีของวัตถุอันตรายประเภท  ๑  ให้แสดงพร้อมด้วยกลุ่มความเข้ากันได้ด้วย   
ป้ายแสดงความเป็นอันตรายสําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่  ๑  และประเภทที่  ๗  หากขนาด

หรือโครงสร้างรถไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามขนาดที่กําหนด
ในวรรคหนึ่ง  อาจลดขนาดป้ายลงเหลือความยาวด้านละ  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ก็ได้ 

สําหรับการบรรทุกวัตถุอันตรายด้วยถังบรรทุกที่มีความจุไม่เกิน  ๓  ลูกบาศก์เมตร  หรือภาชนะบรรจุ
ขนาดเล็ก  อาจลดขนาดป้ายลงได้  แต่ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่าด้านละ  ๑๐๐  มิลลิเมตร 

ป้ายแสดงความเป็นอันตรายให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๖ ป้ายสีส้มตามข้อ  ๔  (๒)  ต้องมีลักษณะและขนาด  ดังนี้ 
(๑) ป้ายสีส้มที่ไม่มีข้อความ  เป็นป้ายส่ีเหล่ียมพื้นสีส้มสะท้อนแสง  มีความสูง  ๓๐๐  มิลลิเมตร  

ความกว้าง  ๔๐๐  มิลลิเมตร  มีเส้นขอบสีดําหนา  ๑๕  มิลลิเมตร  อาจมีเส้นแนวนอนสีดําหนา  ๑๕  มิลลิเมตร  
คั่นที่ก่ึงกลางของป้ายก็ได้ 

(๒) ป้ายสีส้มที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย  และหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย  
ต้องมีลักษณะและขนาดตาม  (๑)  และให้มีเส้นแนวนอนสีดําหนา  ๑๕  มิลลิเมตร  คั่นที่ก่ึงกลางของป้าย  
โดยส่วนบนของป้ายกําหนดเป็นหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย  และส่วนล่างของป้ายกําหนดเป็นหมายเลข
สหประชาชาติของวัตถุอันตราย  ซ่ึงหมายเลขที่แสดงต้องเป็นตัวเลขอารบิกสีดํา  มีความสูง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  
และมีความหนา  ๑๕  มิลลิเมตร   

 หมายเลขแสดงความเป็นอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย  บนป้ายสีส้ม
ต้องไม่ลบเลือนและต้องสามารถอ่านได้แม้ถูกไฟเผาไหม้นาน  ๑๕  นาที 
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ในกรณีขนาดหรือโครงสร้างรถทําให้ไม่สามารถติดป้ายสีส้มตามขนาดที่กําหนดใน  (๑)  หรือ  (๒)  
อาจลดขนาดป้ายลงได้  แต่ต้องมีความสูง  ๑๒๐  มิลลิเมตร  ความกว้าง  ๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีเส้นขอบ 
สีดําหนา  ๑๐  มิลลิเมตร   

ขนาดของป้ายสีส้มตามวรรคหนึ่งให้มีความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ  ๑๐ 
ป้ายสีส้มให้เป็นไปตามตัวอย่างในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ เครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสูงตามข้อ  ๔  (๓)  เป็นป้ายรูปสามเหล่ียมด้านเท่า

มีความยาวด้านละไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  มิลลิเมตร  มีสีและลักษณะตามตัวอย่างในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๘ เครื่องหมายสําหรับสารที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมตามข้อ  ๔  (๔)  เป็นป้ายรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัสวางทํามุม  ๔๕  องศา  กับแนวระนาบ  มีความยาวด้านละไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  มิลลิเมตร   
มีสีและลักษณะตามตัวอย่างในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๙ การติดป้ายและเครื่องหมายของรถบรรทุกวตัถุอันตรายตามประกาศนี้  ต้องติดในตําแหนง่
ที่ถูกต้องตามที่กําหนดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  และผู้ประกอบการขนส่งอาจติดป้าย  
เครื่องหมาย  หรือข้อความแสดงรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับการบรรทุกวัตถุอันตรายเป็นการเพิ่มเติมด้วยก็ได้  
เช่น  ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง  หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน  ป้ายเตือนการรมยา   

ข้อ ๑๐ การติดป้ายแสดงความเป็นอันตราย  ต้องเป็นป้ายที่แสดงความเป็นอันตรายตรงกับ  
วัตถุอันตรายที่ทําการบรรทุกและต้องติดบนตวัรถที่มีสีที่ตัดกันกับป้าย  แต่ในกรณีตัวรถมีสีกลมกลืนกับสีป้าย
ให้ใช้เส้นประหรือเส้นทึบสีดํารอบขอบป้ายแทนก็ได้  โดยให้ติดที่ด้านข้างทั้งสองข้างและด้านท้ายของรถ  
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้การติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายเป็นไปตามที่กําหนด 

(๑) กรณีรถมีส่วนบรรทุกหลายส่วนและมีการขนส่งวัตถุอันตรายมากกว่าหนึ่งประเภท  ให้ติดป้าย
แสดงความเป็นอันตรายแต่ละประเภทที่ด้านข้างของรถให้ตรงกับตําแหน่งการบรรทุกและที่ด้านท้ายรถ   

(๒) กรณีส่วนบรรทุกของรถสามารถยกขึ้นลงจากรถได้  เช่น  ตู้สินค้า  แท็งก์คอนเทนเนอร์  
ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม  (MEGC)  ให้ติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายไว้ที่ด้านหน้า  ด้านข้างทั้งสองข้าง  
และด้านท้ายของส่วนบรรทุก   

(๓) กรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายแบบหีบห่อ  (Package)  หรือในบรรจุภัณฑ์  (Packaging)  
ไม่ต้องติดป้ายแสดงความเป็นอันตราย  เว้นแต่การบรรทุกดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่  ๑  หรือ
ประเภทที่  ๗  ให้ติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้าง  และด้านท้ายของส่วนบรรทุก   

ข้อ ๑๑ การติดป้ายสีส้ม  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ป้ายสีส้มที่ไม่มีข้อความ  ให้ติดที่ด้านหน้าและด้านท้ายของหน่วยขนส่ง 
(๒) ป้ายสีส้มที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตราย   

ให้ติดกรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตรายตามที่กําหนดไว้ในตาราง  A   
ของบทที่  ๓.๒  ของข้อกําหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย  หรือความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป 
ภายใต้สหประชาชาติ  ดังนี้ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 (ก) กรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายแบบเทกอง  หรือส่ิงของหรือของแข็งที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ  
หรือวัสดุกัมมันตรังสีในบรรจุภัณฑ์ที่มีหมายเลขสหประชาชาติหมายเลขเดียว  ให้ติดป้ายที่ด้านข้างทั้งสองข้าง
ของส่วนบรรทุก 

 (ข) กรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายในแทง็ก์  หรือในรถแบตเตอรี่  ให้ติดป้ายที่ด้านข้างทั้งสองข้าง
ตรงกับวัตถุอันตรายที่ทําการบรรทุกบนแท็งก์หรือแต่ละช่องบรรทุกของแท็งก์  หรือแต่ละกลุ่มถังบรรทุก
ของรถแบตเตอรี่   

 (ค) กรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทที่  ๓  ของเหลวไวไฟ  ที่มีหมายเลขสหประชาชาติ  
๑๒๐๒,  ๑๒๐๓,  ๑๒๒๓,  ๑๒๖๘  หรือ  ๑๘๖๓  ร่วมกัน  โดยไม่มีวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนในแท็งก์  อาจไม่ติดป้าย
ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  (ข)  ก็ได้  หากมีการติดป้ายที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติ
ของวัตถุอันตรายชนิดที่มีความอันตรายสูงที่สุด  เช่น  มีจุดวาบไฟต่ําสุด  ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของหน่วยขนส่ง 

 (ง) กรณีส่วนบรรทุกของรถสามารถยกขึ้นลงจากรถได้  ให้การติดป้ายเป็นไปตาม  (ก)  หรือ  (ข)  
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่เม่ือส่วนบรรทุกนั้นถูกนําไปวางบนรถทําให้ไม่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน   
ให้ติดป้ายตามตําแหน่งการบรรทุกบนตัวรถเพิ่มเติมด้วย 

กรณีการบรรทุกวัตถุอันตรายเพียงชนิดเดียวโดยไม่มีการบรรทุกสินค้าอ่ืนไปด้วย  หากมีการติดป้าย 
ที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอันตรายนั้นที่ด้านหน้าและด้านท้าย
ของหน่วยขนส่งแล้ว  อาจไม่ติดป้ายตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  (ก)  (ข)  และ  (ง)  ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้นํ าความในข้อ  ๑๐  มาใช้ กับการติดเครื่ องหมายสําหรับสารที่ มี อุณหภู มิ สู ง   
และเครื่องหมายสําหรับสารที่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๓ การติดป้ายและเครื่องหมายตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ให้เป็นไปตามตัวอย่าง 
ในภาคผนวก  ค  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๔ เม่ือทําการขนถ่ายวัตถุอันตรายออกจากรถและได้ล้างหรือทําความสะอาดส่วนบรรทุก
หรือถังบรรทุกแล้ว  ให้ทําการปลดป้ายหรือเครื่องหมายสําหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายออก  หรือปิดคลุมป้าย
หรือเครื่องหมายดังกล่าวด้วยวัสดุที่มีความคงทน   

ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมชัย  ศิริวัฒนโชค 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



ภาคผนวก ก 
ปริมาตรหรือนํ้าหนักของวัตถุอันตรายตามข้อ ๓ ที่ต้องดําเนินการตามประกาศนี ้

 
ประเภท 
การขนสง่ 

สารหรือสิ่งของ 
กลุ่มการบรรจหุรือรหสั/กลุ่มการจําแนกประเภทหรอืหมายเลขสหประชาชาติ 

ปริมาณการขนสง่ 

๐ - ประเภท ๑: เฉพาะประเภทย่อย ๑.๑A/๑.๑L/๑.๒L/๑.๓L และหมายเลข
สหประชาชาติ ๐๑๙๐ 

๐ 

 - ประเภท ๓: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๓๔๓   
 - ประเภท ๔.๒: เฉพาะกลุ่มการบรรจ ุI  
 
 

- ประเภท ๔.๓: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๑๑๘๓, ๑๒๔๒, ๑๒๙๕, 
๑๓๔๐, ๑๓๙๐, ๑๔๐๓, ๑๙๒๘, ๒๘๑๓, ๒๙๖๕, ๒๙๖๘, ๒๙๘๘, 
๓๑๒๙, ๓๑๓๐, ๓๑๓๑, ๓๑๓๔, ๓๑๔๘, ๓๓๙๖, ๓๓๙๘ และ ๓๓๙๙ 

 

 - ประเภท ๕.๑: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๔๒๖  
 - ประเภท ๖.๑: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๑๐๕๑, ๑๖๐๐, ๑๖๑๓, 

๑๖๑๔, ๒๓๑๒, ๓๒๕๐ และ ๓๒๙๔ 
 

 - ประเภท ๖.๒: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๘๑๔ และ ๒๙๐๐   
 - ประเภท ๗: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๙๑๒ ถึง ๒๙๑๙, ๒๙๗๗, 

๒๙๗๘ และ ๓๓๒๑ ถึง ๓๓๓๓ 
 

 - ประเภท ๘: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๒๑๕ (MALEIC 
ANHYDRIDE, MOLTEN) 

 

 
 

- ประเภท ๙: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๓๑๕, ๓๑๕๑, ๓๑๕๒ และ 
๓๔๓๒ และอุปกรณ์ทีม่ีสารหรือสารผสมของหมายเลขสหประชาชาติ
ดังกล่าว  

 
 

 - บรรจุภัณฑ์เปล่าที่ยังไม่ถูกทําความสะอาดที่ได้ผ่านการบรรจุวัตถุอันตราย
ในประเภทการขนส่งน้ี (ยกเว้นหมายเลขสหประชาชาติ ๒๙๐๘) 

 

๑ - วัตถุอันตรายในกลุ่มการบรรจ ุI ที่ไม่เข้าเป็นประเภทการขนส่ง ๐ ๒๐ 
 - ประเภท ๑: เฉพาะประเภทย่อย ๑.๑B ถึง ๑.๑J */๑.๒B ถึง ๑.๒J/๑.๓C/

๑.๓G/๑.๓H/๑.๓J/๑.๕D * 
 

 - ประเภท ๒: เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท T, TC *, TO, TF, TOC * และ 
TFC 
กรณีที่เป็นสารละอองลอย เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท C, CO, FC, T, 
TF, TC, TO, TFC และ TOC  

 

 - ประเภท ๔.๑: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๒๒๑ ถึง ๓๒๒๔ และ 
๓๒๓๑ ถึง ๓๒๔๐ 

 

 - ประเภท ๕.๒: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๑๐๑ ถึง ๓๑๐๔ และ 
๓๑๑๑ ถึง ๓๑๒๐ 

 

 *  หมายเหตุ ยกเว้นหมายเลขสหประชาชาติ ๐๐๘๑, ๐๐๘๒, ๐๐๘๔, 
๐๒๔๑, ๐๓๓๑, ๐๓๓๒, ๐๔๘๒, ๑๐๐๕ และ ๑๐๑๗ 

 

  ๑* - หมายเลขสหประชาชาติ ๐๐๘๑, ๐๐๘๒, ๐๐๘๔, ๐๒๔๑, ๐๓๓๑, 
๐๓๓๒, ๐๔๘๒, ๑๐๐๕ และ ๑๐๑๗  

๕๐ 

 



 
ก-๒ 

 
ประเภท 
การขนสง่ 

สารหรอืสิง่ของ 
กลุม่การบรรจหุรอืรหสั/กลุม่การจําแนกประเภทหรือหมายเลขสหประชาชาติ 

ปริมาณการขนสง่ 

๒ - วัตถุอันตรายในกลุม่การบรรจ ุII ที่ไม่เข้าเป็นประเภทการขนสง่ ๐, ๑ หรอื ๔ ๓๓๓ 
 - ประเภท ๑: ๑.๔B ถึง ๑.๔G และ ๑.๖N  
 - ประเภท ๒: เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท F 

- กรณีที่เป็นสารละอองลอย เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท F 
 

 - ประเภท ๔.๑: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๒๒๕ ถึง ๓๒๓๐  
 - ประเภท ๕.๒: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๑๐๕ ถึง ๓๑๑๐  
 - ประเภท ๖.๑: เฉพาะกลุ่มการบรรจ ุIII  
 - ประเภท ๙: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๒๔๕  
๓ - วัตถุอันตรายในกลุม่การบรรจ ุIII ที่ไม่เข้าเป็นประเภทการขนสง่ ๐, ๒ หรือ ๔ ๑,๐๐๐ 
 - ประเภท ๒: เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท A และ O 

- กรณีที่เป็นสารละอองลอย เฉพาะกลุ่มการจําแนกประเภท A และ O 
 

 - ประเภท ๓: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๔๗๓  
 - ประเภท ๔.๓: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๔๗๖  
 - ประเภท ๘: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๗๙๔, ๒๗๙๕, 

๒๘๐๐, ๓๐๒๘ และ ๓๔๗๗ 
 

 - ประเภท ๙: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๙๙๐ และ ๓๐๗๒  
๔ - ประเภท ๑: ๑.๔S ไม่จํากัด 
 - ประเภท ๔.๑: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๑๓๓๑, ๑๓๔๕, ๑๙๔๔, 

๑๙๔๕, ๒๒๕๔ และ ๒๖๒๓ 
 

 - ประเภท ๔.๒: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๑๓๖๑ และ ๑๓๖๒  
กลุ่มการบรรจ ุIII 

 

 - ประเภท ๗: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๒๙๐๘ ถึง ๒๙๑๑  
 - ประเภท ๙: เฉพาะหมายเลขสหประชาชาติ ๓๒๖๘   
 - บรรจุภัณฑ์เปล่าที่ยังไม่ถูกทําความสะอาดที่ได้ผ่านการบรรจุวัตถุอันตราย

ยกเว้นกรณีทีเ่ป็นวัตถุอันตรายในประเภทการขนส่ง ๐ 
 

 
หมายเหตุ 
 ปริมาณการขนส่ง 
 (๑) สําหรับสิ่งของ ให้ใช้มวลรวมเป็นกิโลกรัม เว้นแต่สิ่งของในวัตถุอันตรายประเภทที่ ๑ ให้ใช้
นํ้าหนักสุทธิของเน้ือสารที่เป็นวัตถุระเบิดเป็นกิโลกรัม 
 (๒) สําหรับของแข็ง ก๊าซเหลว ก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่าและก๊าซในสารละลาย ให้ใช้นํ้าหนักสุทธิเป็น
กิโลกรัม 
 (๓) สําหรับของเหลวและก๊าซภายใต้แรงดัน ให้ใช้ความจุตามที่ระบุไว้บนภาชนะปิดเป็นลิตร  
 
 
 



ก-๓ 
 
 ประเภทการขนส่ง 
 (๑) ประเภทการขนส่ง ๐ หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง จําเป็นจะต้อง
ดําเนินการตามประกาศนี้ ที่ทุกปริมาณการขนส่ง 
 (๒) ประเภทการขนส่ง ๑ หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงรองมาจากประเภทการ
ขนส่ง ๐ จําเป็นต้องดําเนินการตามประกาศนี้เมื่อมีปริมาณการขนส่งเกินกว่า ๒๐ (หรือ ๕๐ ในกรณีวัตถุอันตราย
หมายเลขสหประชาชาติ ๐๐๘๑, ๐๐๘๒, ๐๐๘๔, ๐๒๔๑, ๐๓๓๑, ๐๓๓๒, ๐๔๘๒, ๑๐๐๕ และ ๑๐๑๗) 
 (๓) ประเภทการขนส่ง ๒ หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงรองมาจากประเภทการ
ขนส่ง ๑ จําเป็นจะต้องดําเนินการตามประกาศนี้ เมื่อมีปริมาณการขนส่งเกินกว่า ๓๓๓ 
 (๔) ประเภทการขนส่ง ๓ หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงรองมาจากประเภทการ
ขนส่ง ๒ จําเป็นจะต้องดําเนินการตามประกาศนี้ เมื่อมีปริมาณการขนส่งเกินกว่า ๑,๐๐๐ 
 (๕) ประเภทการขนส่ง ๔ หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงตํ่า ไม่จําเป็นต้อง
ดําเนินการตามประกาศนี้ 
 (๖) กรณีที่มีการบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทการขนส่ง ๑, ๒ หรือ ๓ ร่วมกัน ให้คํานวณปริมาณ
การขนส่งตามที่กําหนดดังน้ี และจะต้องดําเนินการตามประกาศนี้ เมื่อค่าจากการคํานวณในแต่ละกรณีมีผลรวม
ปริมาณในการขนส่งเกินกว่า ๑,๐๐๐  
  (ก) ประเภทการขนส่ง ๑ ให้นําปริมาณในการขนส่งคูณด้วย ๕๐ (กรณีหมายเลขสหประชาชาติ 
๐๐๘๑, ๐๐๘๒, ๐๐๘๔, ๐๒๔๑, ๐๓๓๑, ๐๓๓๒, ๐๔๘๒, ๑๐๐๕ และ ๑๐๑๗ ให้นําปริมาณในการขนส่ง    
คูณด้วย ๒๐) 
  (ข) ประเภทการขนส่ง ๒ ให้นําปริมาณในการขนสง่คูณด้วย ๓ 
  (ค) ประเภทการขนส่ง ๓ ให้นําปริมาณในการขนส่งคูณด้วย ๑ 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ป้ายแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทวัตถุอันตราย ป้ายแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทที่ ๑ วัตถุระเบิด 

 
ประเภทย่อย ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓ 

 
ประเภทย่อย ๑.๔ 

 
ประเภทย่อย ๑.๕ 

 
ประเภทย่อย ๑.๖ 

หมายเหตุ **   หมายถึง เลขประเภทย่อย 
  *    หมายถึง กลุ่มการเข้ากันได้ 

EXPLOSIVES 

EXPLOSIVES 

EXPLOSIVES 

EXPLOSIVES 



ข-๒ 
 

ประเภทวัตถุอันตราย รูปแบบป้ายภาพแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทที่ ๒ ก๊าซ ๒.๑ ก๊าซไวไฟ 

 
๒.๒ ก๊าซอัด 

 
๒.๓ ก๊าซพิษ 

 
ประเภทที่ ๓ ของเหลวไวไฟ 

 
 

FLAMMABLE
GAS

FLAMMABLE
GAS 

NON-FLAMMABLE
 NON-TOXIC 

GAS 

NON-FLAMMABLE 
NON-TOXIC 

GAS 

TOXIC
GAS 

 

FLAMMABLE 
LIQUID 

FLAMMABLE 
LIQUID 

 



ข-๓ 
 

ประเภทวัตถุอันตราย รูปแบบป้ายภาพแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทที่ ๔.๑ ของแข็งไวไฟ 
สารทีท่ําปฏิกริิยาได้เอง และ
ของแข็งที่ถูกทําให้ความไวต่อ
การระเบิดลดลง 

 
ประเภทที่ ๔.๒ สารที่เสี่ยงต่อ
การลกุไหม้ได้เอง 

 

 

 
ประเภทที่ ๔.๓ สารทีส่ัมผัสกบั
นํ้าแล้วให้ก๊าซไวไฟ 

 
ประเภทที่ ๕.๑ สารออกซิไดส ์

 
 

 

 

 

SPONTANEOUSLY
COMBUSTIBLE 

 

FLAMMABLE
SOLID 

 

OXIDIZING
AGENT 

 

DANGEROUS 
WHEN WET 

 

DANGEROUS  
WHEN WET 

 



ข-๔ 
 

ประเภทวัตถุอันตราย รูปแบบป้ายภาพแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทที่ ๕.๒ สาร         
เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

 
ประเภทที่ ๖.๑ สารพิษ 

 
ประเภทที่ ๖.๒ สารติดเช้ือ 

 
ประเภทที่ ๗ วัสดุกัมมันตรังส ี

 

RADIOACTIVE 

ORGANIC
PEROXIDE 

 

ORGANIC 
PEROXIDE 

 

TOXIC
 

INFECTIOUS
SUBSTANCE  

 



ข-๕ 
 

ประเภทวัตถุอันตราย รูปแบบป้ายภาพแสดงความเป็นอันตราย 

ประเภทที่ ๘ สารกัดกรอ่น 

 
ประเภทที่ ๙ สารและสิ่งของ
อันตรายเบ็ดเตล็ด 

 

หมายเหตุ    ข้อความแสดงประเภทความเป็นอันตรายบนป้ายแสดงความเป็นอันตรายจะมีหรือไม่ก็ได้ แต่หากมี 
 ต้องมีข้อความและตําแหน่งเป็นไปตามตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น และข้อความน้ันต้องมีขนาด 
 เหมาะสมกับขนาดของป้าย ทั้งน้ี เว้นแต่ป้ายแสดงประเภทความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 
 ประเภทที่ ๗ ต้องมีข้อความแสดงประเภทความเป็นอันตรายเป็นภาษาอังกฤษ หรืออาจแทน 
 ข้อความแสดงประเภทความเป็นอันตรายที่เป็นภาษาอังกฤษน้ันด้วยหมายเลขสหประชาชาติ   
 ของวัตถุอันตรายที่ทําการขนส่งก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORROSIVE
 



ข-๖ 

 

ป้ายสสี้ม 

 หรือ  

 

 

 

ป้ายสีส้มพร้อมที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย 

 และหมายเลขสหประชาชาติ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข-๗ 

 

เครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสงู 

 

 
 

 

 

เครื่องหมายสําหรับสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างตําแหน่งการติดป้ายและเครื่องหมาย 

 
 ๑. ป้ายแสดงความเป็นอันตราย เครื่องหมายการบรรทุกสารอุณหภูมสิูง และเครื่องหมายสําหรบัสารทีเ่ป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ํา 
ลักษณะการบรรทกุ วัตถุอันตรายชนิดเดียว วัตถุอันตรายหลายชนิดแยกช่องกัน 

ขนส่งในถังบรรทุกหรือ
ตู้บรรทุกที่ ยึด ติดกับ  
ตัวรถอย่างถาวร 

 

          
                                                   ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ 

 

  

                                                            ข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๒ 
ขนส่งในถังบรรทุกหรือ
ตู้บรรทุกที่ไม่ยึดติดกับ
ตัวรถอย่างถาวร เช่น 
แท็งก์คอนเทนเนอร ์

 
 
 
 
 

                                                   ข้อ ๑๐ (๒) และข้อ ๑๒ 

 

 
                                                                  ข้อ ๑๐ (๒) และข้อ ๑๒ 

 

ลักษณะการบรรทกุ วัตถุอันตรายประเภท ๑ และประเภท ๗ วัตถุอันตรายประเภทอื่น  ๆ
วัตถุอันตรายในหีบห่อ
หรือในบรรจุภัณฑ์  

 
                                                  ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๐ (๓) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  



 

ค-๒ 
 

 ๒. ป้ายสีสม้ 
ลักษณะการบรรทกุ วัตถุอันตรายชนิดเดียว วัตถุอันตรายหลายชนิด 

บรรทุกแบบเทกอง , 
บรรทุกสิ่ งของ หรือ
วัสดุกั มมั นตรั งสี ใน
บรรจุภัณฑ์ 

          
                                                        ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) (ก) 

หรือ 

                
                                             ข้อ ๑๑ วรรคสอง 

  

           
 



 

ค-๓ 
 

ลักษณะการบรรทกุ วัตถุอันตรายชนิดเดียว วัตถุอันตรายหลายชนิด 
บรรทุกในถังบรรทุก 
(แท็งก์)  

 

 
                                                         ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) (ข) 

หรือ 

 
                                              ข้อ ๑๑ วรรคสอง 

 

   
                                                          ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) (ข) 

กรณีที่เป็นเชื้อเพลิงทีม่ีหมายเลขสหประชาชาติ  
๑๒๐๒, ๑๒๐๓, ๑๒๒๓, ๑๒๖๘ หรือ ๑๘๖๓ 

 

    
                                                          ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒) (ข) 

หรือ 

    
                                                      ข้อ ๑๑ (๒) (ค) 

 


