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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอนั ตราย
พ.ศ. 2562
โดยที่กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 กาหนดให้
ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัต ว์หรือสิ่งของที่นาไปใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดี
ประกาศกาหนดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ เพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของผู้ ประกอบการขนส่ง
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
of Goods in Transit) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport) และความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement)
ที่ประเทศไทยได้ทาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ
ทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) อาศัยอานาจตามความ
ในข้อ 3 (8) (ข) ของกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประเภทการขนส่งไม่ประจาทางหรือการขนส่งส่วนบุคคล ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ที่นาไปใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
“วัตถุอันตราย” หมายถึง วัตถุอันตรายตามประเภทที่กาหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดประเภทหรือชนิ ดและลักษณะการบรรทุกวัต ถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4
“หนั ง สื อ รั บ รอง” หมายถึ ง หนั ง สื อ รั บ รองผ่ า นการอบรมการขั บ รถวั ต ถุ อั น ตรายที่
กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักสูตร
ที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
ข้อ 2 การยื่นคาขอดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหนังสือรับรองตามประกาศนี้ ให้ยื่นคาขอ
พร้อมด้วยใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ณ สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสานักงาน
ขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
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ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ต้องเข้า
รั บ การอบรมและผ่ านการทดสอบตามหลัก สูต รที่ กาหนดตามข้อ 4 โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่
ร้อยละ 65 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ
กรณี ไ ม่ ผ่ า นการทดสอบ ให้ ท ดสอบแก้ ตั ว ได้ อี ก หนึ่ ง ครั้ ง ในวั น นั้ น หรื อ ภายใน 90 วั น
นับแต่วันที่ไม่ผ่านการทดสอบครั้งแรก หากไม่ผ่านการทดสอบอีก ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นใหม่
ข้อ 4 หลักสูตรการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
(2) หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์
(3) หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
(4) หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
รายละเอียดของหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดแนบท้ายประกาศ
ข้อ 5 ในกรณีกรมการขนส่งทางบกได้ยอมรับผลการอบรมของหน่วยงานใด หรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานใดทาการอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก ให้ถือว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองที่ผ่านการอบรม
จากหน่ ว ยงานดังกล่าวผ่านการอบรมตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดแล้ว แต่ยังคงต้องเข้ารับ
การทดสอบความรู้กับกรมการขนส่งทางบกตามข้อ 3
ข้อ 6 หนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยให้มีอายุสามปี
นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
ในระหว่างหนังสือรับรองยังไม่สิ้ นอายุ หากผู้ได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมและทดสอบ
ในหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม ให้ออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ โดยให้หนังสือรับรองมีอายุเท่ากับอายุหนังสือ
รับรองเดิมที่เหลืออยู่ แต่ทั้งนี้ หากผู้ได้รับหนังสือรับรองยื่นคาขอต่ออายุหนังสือรับรองภายในกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 7 ให้หนังสือรับรองมีอายุเท่ากับอายุหนังสือรับรองที่ได้ต่ออายุนั้น
ข้อ 7 การขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคาขอต่ออายุล่วงหน้าภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุ และต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามข้อ 3
ข้อ 8 ในกรณีห นั งสือรับรองสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสือรับรองยื่นคาขอรับใบแทนหนังสือรับรอง พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน
หรือบันทึกถ้อยคากรณีแจ้งการสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ หรือหนังสือรับรองที่ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดดังกล่าว
ใบแทนหนังสือรับรอง ให้มีอายุเท่ากับอายุหนังสือรับรองที่เหลืออยู่
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ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 และใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ หากได้มี
การดาเนินการยื่นขอรับหนังสือรับรองจนแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ให้ผู้นั้นไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามข้อ 3
หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุเท่ากับอายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่เหลืออยู่
ของผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรอง
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พีระพล ถาวรสุภเจริญ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

หลักสูตรการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ หรือรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายแบบเทกอง
1.2 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่มีความจุ ดังต่อไปนี้
1.2.1 ความจุน้อยกว่า 3,000 ลิตร สําหรับแท็งก์คอนเทนเนอร์ (Tank container) แท็งก์ที่
ยกและเคลื่อนย้ายได้ (UN portable tanks) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-Element Gas Cylinders;
MEGCs)
1.2.2 ความจุน้อยกว่า 1,000 ลิตร สําหรับแท็งก์ที่ยึดติดไม่ถาวร (Demountable tanks)
หรือรถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ (Battery vehicles)
1.3 ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์ที่มีความจุเกิน
กว่าที่กําหนดไว้ตาม 1.2 รวมทั้งที่ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 7
วัสดุกัมมันตรังสี
2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถต้องสามารถ
2.1 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ระยะเวลาการอบรม (นาที)
บทที่
1. ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3. ระบบเอกสารการขนส่ง
4. รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
5. การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
7. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
8. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งหมด (ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)

หลักสูตรพื้นฐาน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
30
120
30
45
45
120
45
15

-

45
450

45
90
540
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บทที่ 1 : ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

1.1 ทราบถึงเหตุผลที่ ต้องมีกฎระเบียบ (ก) ภาพรวมสถิติการขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทย/อุบัติเหตุ
สากลสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายและ ครั้งสําคัญในอดีต
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
(ข) ข้อกําหนดการขนส่งวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล และ
พิธีสารฉบับที่ 9 / ภาคผนวก 1 ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในภาพรวม
(ค) ประเภทวัตถุอันตรายทั้ง 9 ประเภทในภาพรวม
1.2 ทราบถึงโครงสร้างของข้อกําหนดการ (ก) ข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย
ขนส่งสินค้ าอั นตรายทางถนนของประเทศ (ข) ขอบข่ายและการใช้งานของข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตราย
ไทย (TP2) และทราบว่าใช้งานอย่างไร
ทางถนนของประเทศไทย
(ค) การใช้ตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
1.3 ทราบว่ามีกฎระเบียบอื่นๆ ที่เชื่อมโยง (ก) กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
กับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นต้น
(ข) กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
พ.ศ. 2558 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ค) ข้อ กํา หนดด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ตามบทที่ 1.10
ของ ADR

บทที่ 2 : คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
ระยะเวลา 120 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

2.1 ทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุอันตราย (ก) คุณ สมบัติท างกายภาพและทางเคมีของวัตถุอัน ตรายตาม
แต่ละประเภท
ข้อ กํา หนด ADR ทั้ง 13 ประเภท/15 รูป แบบฉลาก (จาก
9 ประเภทหลัก)
(ข) คุณลักษณะอื่นๆ ของวัตถุอันตราย (เช่น หมายเลขสหประชาชาติ
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง ฉลากความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงรอง
กลุ่ มการบรรจุ จุ ดวาบไฟ เป็ นต้ น) และการเกิ ดปฏิ กิ ริ ยาที่ เป็ น
อันตรายของวัตถุอันตราย
2.2 ทราบถึงสถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยง - ข้ อ ควรระวั ง และสถานการณ์ ที่ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย ง เพราะอาจ
ในการเกิดอันตรายจากวัตถุอันตรายได้
ก่อให้เกิดอันตรายกับวัตถุอันตรายในแต่ละประเภท
2.3 ทราบว่าวัตถุอันตรายอาจก่อให้เกิด (ก) เส้นทางการรับสัมผัส (ทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางการ
อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้ กลืนกิน)
(ข) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมาจากคุณสมบัติของวัตถุอันตราย
(ค) วัตถุอันตรายมีผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3 : ระบบเอกสารการขนส่ง
ระยะเวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

3.1 ทราบว่าเอกสารใดบ้ างที่ ต้อ งนํ าไป - ภาพรวมของเอกสารการขนส่งที่ กําหนดในประกาศกรมการ
พร้อมกับการขนส่งวัตถุอันตราย
ขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจํารถที่
ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
3.2 ทราบถึงเนื้อหาและความเกี่ยวข้อง (ก) ข้อมูลสําคัญที่ต้องปรากฏในเอกสารกํากับการขนส่ง
ของเอกสารกํ า กั บ การขนส่ ง เอกสาร (ข) ความหมาย เนื้อหาและโครงสร้างของเอกสารข้อแนะนําเป็น
ข้ อ แนะนํ า เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และ ลายลักษณ์อักษร
หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร (ค) ข้อมูลต่างๆ และข้อกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาของหนังสือ
การขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย รับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ
อันตราย

บทที่ 4 : รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
ระยะเวลา 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

4.1 ทราบถึ งชนิ ดของรถ และรูปแบบการ (ก) ลักษณะของรถที่ใช้สําหรับขนส่งวัตถุอันตรายในบรรจุภัณฑ์
ขนส่งในลักษณะต่างๆ และระบบการบรรจุ หรือหีบห่อ การขนส่งแบบเทกอง และการขนส่งในรูปแบบแท็งก์
(ข) อธิบ ายคํา นิย าม (เช่น รถแบบเปิด รถแบบมีผ้า ใบคลุม
วัตถุอันตรายรูปแบบต่างๆ
รถแบบปิด การบรรทุกแบบเทกอง รถไซโล หน่วยขนส่ง เป็นต้น)
(ค) บรรจุภัณ ฑ์และเครื่องหมายการรับรองของสหประชาชาติ
ชนิดของบรรจุภัณฑ์ แท็งก์ การกําหนดภาชนะบรรจุตามความจุ
4.2 ทราบถึงอุปกรณ์ ที่จําเป็นต่างๆ ที่ต้อง (ก) มาตรฐาน คุณ ภาพ และปริม าณเครื่องดั บ เพลิ งที่ ต้อ งมีไว้
นําไปกับรถขนส่งวัตถุอันตราย
ประจํารถขนส่งวัตถุอันตราย
(ข) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสําหรับ
หน่วยขนส่ง สําหรับพนักงานประจํารถ และสําหรับวัตถุอันตราย
บางประเภท ตั ว อย่ า งการใช้ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบ

บทที่ 5 : การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
ระยะเวลา 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

5.1 ทราบถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับ (ก) การทํ า เครื ่อ งหมายที ่บ รรจุภ ัณ ฑ์แ ละหีบ ห่อ ภายนอก
การทํ าเครื่องหมายและการติดฉลากบรรจุ (Overpack)
ภัณฑ์
(ข) รูปแบบของฉลากแบบต่างๆ
(ค) การติด ฉลากแสดงความเป็น อัน ตรายที่บ รรจุภัณ ฑ์แ ละ
การติดป้ายที่ตู้สินค้า
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม
(ง) การทําเครื่องหมายบนหน่วยขนส่งที่ขนส่งก๊าซที่ไม่มีการระบาย
อากาศ
(จ) เครื่อ งหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (เช่ น สารที่ เป็ นอั น ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่ลิเธียม ลูกศรตั้งขึ้น การบรรจุในปริมาณที่
จํากัด เป็นต้น)

5.2 ทราบถึ งข้ อ กํ าหนดสํ าหรั บ การทํ า (ก) การติดป้ายสีส้มบนหน่วยขนส่งสําหรับการขนส่งแบบหีบห่อ
เครื่องหมายด้วยป้ายสีส้มและเครื่องหมาย และแบบเทกองในรูปแบบต่างๆ
อื่นๆ
(ข) ความหมายของตัวเลขบนแผ่นป้ายสีส้ม
(ค) การติดป้ายและเครื่องหมายที่ตู้คอนเทนเนอร์
(ง) การทําเครื่องหมายการรมยาบนตู้คอนเทนเนอร์
(จ) การทําเครื่องหมายหน่วยขนส่งที่บรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุใน
ปริมาณที่จํากัด

บทที่ 6 : การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 120 นาที ภาคปฏิบัติ 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

6.1 ทราบถึงมาตรการในการปฏิบัติงาน (ก) มาตรการในการตรวจเช็ครถที่บรรทุกวัตถุอันตรายเพื่อความ
และการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนอย่าง ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
ปลอดภัย
(ข) ปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับสภาพถนนและสภาพอากาศ และทราบถึง
แนวทางในการขับขี่อย่างปลอดภัย
6.2 ทราบถึงมาตรการในการบรรทุกขนถ่าย (ก) ข้อกําหนดในการจัดแยกวัตถุอันตรายตามฉลากของบรรจุ
วัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย
ภัณฑ์ที่บรรทุกไปบนหน่วยขนส่งเดียวกัน
(ข) แรงกระทําที่เกิดขึ้นกับภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายในระหว่างที่
รถเคลื่อนที่ (เช่น แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และแรงเฉื่อย)
(ค) การกระจายน้ําหนัก
(ง) วิธีการในการผูกรัดติดตรึงสินค้าให้มั่นคงในขณะบรรทุกบน
หน่วยขนส่ง
(จ) ข้อห้ามในการสูบบุหรี่
(ฉ) ข้อห้ามในการจุดไฟและไฟเปลือย
(ช) ข้อกําหนดและหั วข้อ ในการกํากับดู แลหี บ ห่ อ บรรจุภั ณ ฑ์
และวัตถุอันตรายที่บรรทุก
6.3 ทราบถึ งกฎระเบี ยบที่ ใช้บั งคับ การ (ก) ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ รั บ บุ ค คลอื่ น นั่ ง ไปด้ ว ยกั น ในรถที่
ขนส่งวัตถุอันตราย
นอกเหนือจากพนักงานประจํารถ (vehicle crew)
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเฝ้าดูแลรถในขณะหยุดพักหรือจอด
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับเส้นทางในการขนส่งวัตถุอันตรายสําหรับ
การขนส่งวัตถุอันตรายบางชนิด
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับไฟฉายแบบพกพา
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้

6.4 การอบรมภาคปฏิบัติ

หัวข้อการอบรม
(จ) ปริมาณการขนส่งต่อหน่วยขนส่งที่อาจได้รับการยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในบางเรื่อง
(ก) การตรวจเช็ครถตามรายการตรวจสอบ (Checklist)
(ข) อุปกรณ์ประจํารถ
(ค) เอกสารต่างๆ

บทที่ 7 : หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

7.1 ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ - ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ขั บ รถ และผู้ ป ระกอบการขนส่ งวั ต ถุ
เกี่ยวข้องสําหรับผู้ขับรถและผู้ประกอบการ อันตราย
ขนส่งวัตถุอันตราย

บทที่ 8 : มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 45 นาที ภาคปฏิบัติ 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

8.1 ทราบถึ งขั้ นตอนการปฏิ บัติในกรณี (ก) การใช้เอกสารข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร และมาตรการ
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ ที่กาํ หนด
การขนส่งวัตถุอันตราย
(ข) วิ ธี ก ารจั ด การพื้ น ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ กั้ น เขตพื้ น ที่ และการ
หลี ก เลี่ ย งไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบในวงกว้ างมากขึ้ น หรื อ ขยายผล
รุนแรงขึ้น
(ค) มาตรการในการเตื อ นภั ย ผู้ สั ญ จรบนท้ อ งถนนอื่ น ๆ ใน
ลักษณะที่เหมาะสมและปลอดภัย
(ง) สารดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม
(จ) กฎที่สําคัญในการดับเพลิง
8.2 การอบรมภาคปฏิบัติ
(ก) คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องดับเพลิง และพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
(ข) การกันพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ
(ค) ดําเนินมาตรการตามที่กําหนดในเอกสารคําแนะนํากรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือคําแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร
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หลักสูตรพิเศษสําหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์
1. ผู้ ขั บ รถที่ ใช้ ในการขนส่ งวัตถุ อัน ตรายที่ ต้ องผ่านการอบรมหลั กสู ตรพิ เศษสํ าหรับการขนส่ งวั ตถุ
อันตรายในรูปแบบแท็งก์ ได้แก่
1.1 ผู้ขับรถที่ใ ช้ใ นการขนส่งวัตถุอัน ตรายในรูป แบบแท็งก์ค อนเทนเนอร์ (Tank container)
แท็งก์ที่ ยกและเคลื่อนย้ายได้ (UN portable tanks) หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-Element
Gas Cylinders; MEGCs) ที่มีความจุมากกว่า 3,000 ลิตร
1.2 รถแท็งก์ยึด ติด ถาวร (fixed tanks) หรือ แท็ง ก์ที่ยึด ติด ไม่ถ าวร (demountable tanks)
รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ (Battery vehicles) ที่มีความจุมากกว่า 1,000 ลิตร
2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถต้องสามารถ
2.1 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
2.2 ช่วยบรรเทาผลกระทบเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ระยะเวลาการอบรม (นาที)
บทที่
1. ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3. ระบบเอกสารการขนส่ง
4. รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
5. การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
7. หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบด้ านความปลอดภั ยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกั บการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
8. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งหมด (ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)

หลักสูตรพิเศษแท็งก์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
15
75
45
90
45
15

-

30
270

45
315

บทที่ 3 : ระบบเอกสารการขนส่ง
ระยะเวลา 15 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.1 ทราบถึ ง เอกสารการขนส่ ง เพิ่ ม เติ ม ที่
จําเป็นต้องนําไปกับรถขนส่งวัตถุอันตรายที่
ขนส่งในรูปแบบแท็งก์
3.2 ทราบถึงเอกสารกํ ากั บ การขนส่ ง และ
ข้อมูลพิเศษสําหรับการขนส่งในรูปแบบแท็งก์

หัวข้อการอบรม
(ก) ลักษณะรถที่ต้องมีหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถ
(ข) เนื้อหาในหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถ
- ตัวอย่างเอกสารกํากับการขนส่งในการขนส่งในรูปแบบแท็งก์
(รวมถึงแท็งก์เปล่าที่ผ่านการถ่ายสารออก แต่ยังไม่ได้ล้าง)
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บทที่ 4 : รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
ระยะเวลา 75 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

4.1 ทราบถึ ง แท็ ง ก์ แ ละหน่ ว ยขนส่ ง วั ต ถุ (ก) คําจํากัดความของแท็งก์ แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร แท็งก์ยึดติด
อันตรายในรูปแบบต่างๆ
ตรึงกับตัวรถ แท็งก์คอนเทนเนอร์ รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบ
แบตเตอรี่ แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบ
กลุ่ม (MEGC)
(ข) การสร้างแท็งก์ชนิดต่างๆ และการใช้งานสําหรับการบรรจุ
วัตถุอันตรายในแต่ละชนิด
(ค) รหัสแท็งก์และลําดับชั้นของแท็งก์ (tank hierarchy) ในบรรดา
แท็งก์ชนิดต่างๆ
(ง) แผ่นแสดงข้อมูลทางเทคนิคของแท็งก์
(จ) รถแท็งก์ (แท็งก์บรรจุของเหลว และรถติดตั้งภาชนะบรรจุ
ก๊าซแบบแบตเตอรี่) แท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้ แท็งก์คอน
เทนเนอร์ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC)
4.2 ทราบถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับแท็งก์ (ก) ทราบถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของแท็งก์
ตามประเภทของวัตถุอันตราย
(ข) อุ ป กรณ์ ด้ า นความปลอดภั ย พิ เศษสํ า หรั บ วั ต ถุ อั น ตราย
ประเภทต่างๆ
(ค) โซนอันตราย
(ง) การควบคุมไอสาร
(จ) ลําดับการปิดวาล์วของแท็งก์
(ฉ) ข้อกําหนดพิเศษของรถแท็งก์ประเภทต่างๆ (เช่น FL/AT)

บทที่ 5 : การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
ระยะเวลา 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

5.1 ทราบถึงกฎระเบียบในการทําเครื่องหมาย (ก) ความหมายของตั วเลขแสดงความเป็น อัน ตราย และ
และติดป้ายบนแท็งก์และหน่วยขนส่ง
หมายเลข UN
(ข) ตําแหน่งในการติดป้ายและเครื่องหมายบนแท็งก์และหน่วย
ขนส่ งในรูป แบบต่ างๆ (เช่ น แท็ งก์ติด ตรึงที่ บ รรจุสิ นค้ าชนิ ด
เดี ย ว แท็ งก์ ติ ด ตรึ งที่ มี ห ลายช่ อ งบรรทุ ก และวั ต ถุ อั น ตราย
ประเภทของเหลวไวไฟบางชนิด รถติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซแบบ
แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม เป็นต้น)
(ค) การทําเครื่องหมายอื่นๆ บนแท็งก์และหน่วยขนส่ง (เช่น
เครื่องหมายการขนส่งสารที่อุณหภูมิสูง สารที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม)

8

บทที่ 6 : การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
ระยะเวลา ภาคทฤษฎี 90 นาที และภาคปฏิบัติ 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

6.1 ทราบถึ ง มาตรการในการขนส่ ง วั ต ถุ - การตรวจเช็ ค รถ/แท็ ง ก์ ก่ อ นการเดิ น ทางตามรายการ
อันตรายในรูปแบบแท็งก์อย่างปลอดภัย
ตรวจสอบ (เช่น ระดับการบรรจุ การตรวจสอบการปิ ดแน่ น
ของช่องเปิดต่างๆ สภาพของอุปกรณ์และแท็งก์ เป็นต้น)
6.2 ทราบถึงการเติมสารลงแท็งก์ และถ่าย (ก) หลัก การและขั้ น ตอนในการบรรจุ วัตถุ อั น ตรายประเภท
สารออกจากแท็งก์อย่างปลอดภัย
ต่ า งๆ ลงแท็ งก์ อ ย่ า งปลอดภั ย (เช่ น การเชื่ อ มต่ อ ระบบท่ อ
ระดับการบรรจุ)
(ข) หลักการและขั้นตอนในการถ่ายวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ
ออกจากแท็งก์อย่างปลอดภัย
(ค) ระบบควบคุมไอสาร (vapor recovering system)
(ง) ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการบรรจุและถ่ายสารออก
จากแท็งก์ (รวมถึงการป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต)
(จ) การล้างทําความสะอาดก่อนการบรรจุสารตัวอื่นในแท็งก์
(รวมถึงการไล่ก๊าซและการเติมก๊าซเฉื่อย)
6.3 ทราบว่าหน่วยขนส่งในรูปแบบแท็งก์มี (ก) แรงกระทําของของเหลวต่อระดับการเติมสารในแท็งก์ และ
แรงกระทํ า กั บ ตั ว รถในลั ก ษณะต่ า งๆ ใน ความหนาแน่นของของเหลวต่อแรงกระทําดังกล่าว
ระหว่างที่รถเคลื่อนที่
(ข) การลดแรงกระแทกของของเหลวในแท็งก์ (เช่น การสร้าง
แผ่นกันกระแทก และระดับการบรรจุ)
(ค) ความเสี่ยงที่ทําให้รถเกิดการพลิกคว่ํา (เช่น จุดที่ทําให้รถ
พลิกคว่ํา (Tilting edge) จุดศูนย์ถ่วง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ และ
แรงเฉื่อย)
6.4 การอบรมภาคปฏิบัติ
- ให้พนักงานขับรถทุกคนฝึกใช้รายการตรวจสอบ (Checklist)
ในการตรวจเช็ ค รถ/แท็ งก์ ก่ อ นการเดิ น ทาง โดยใช้ ร ายการ
ตรวจสอบ

บทที่ 7 : หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

7.1 ทราบถึ งหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ - หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง
เกี่ยวข้องของผู้ขับรถและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ใน
การขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์
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บทที่ 8 : มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลา 30 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

8.1 ทราบว่ า การขนส่ งในรู ป แบบแท็ ง ก์ มี
ความเสี่ยงสูงกว่าการขนส่งแบบหีบห่อ และ
ทราบถึงมาตรการในกรณี เกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉิน

(ก) ความเสี่ยงจากการระเบิดจากความดัน (bursting) ความเสี่ยง
จากไฟไหม้และการระเบิด และการเกิด BLEVE
(ข) การลุกลามของไฟ การอุดรอยรั่ว โซนอันตราย (danger zone)
(ค) การปฏิบัติตามเอกสารข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับ
พนักงานขับรถในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(ง) การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดประจํา
รถที่อยู่ในเอกสารข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับพนักงาน
ขับรถในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรพิเศษสําหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
1. ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุระเบิดทุกประเภท ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษสําหรับการขนส่ง
วัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 ยกเว้นประเภทย่อยที่ 1.4S ของ ADR (สารและสิ่งของที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจาก
การระเบิดทั้งมวล มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายน้อยมากในกรณีเกิดการระเบิด และสารหรือสิ่งของที่บรรจุ
หีบห่อและได้ออกแบบไว้รองรับผลที่เกิดจากอุบัติเหตุจะเกิดในวงจํากัดเฉพาะภายในหีบห่อที่ห่อหุ้มเท่านั้น) ไม่ต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้
2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 รู้ในบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประเภทที่ 1

ระยะเวลาการอบรม (นาที)
บทที่
1. ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3. ระบบเอกสารการขนส่ง
4. รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
5. การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
7. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
8. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรพิเศษประเภทที่ ๑
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
15
25
15
25
25
45
10

-

20
180

-
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บทที่ 1 : ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

1.1 ทราบถึงกฎระเบียบของวัตถุระเบิด และ (ก) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดในประเทศไทย
กฎระเบียบการขนส่งวัตถุระเบิด
(ข) การขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุระเบิดในประเทศไทย
1.2 ทราบถึ ง โครงสร้ า งของวั ต ถุ อั น ตราย (ก) ข้อมูลการจําแนกประเภท (ได้แก่ ประเภทย่อย รหัสการ
ประเภทที่ 1 ตามข้อกําหนด ADR
จําแนกประเภท และกลุ่มความเข้ากันได้)
(ข) ตารางบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (Dangerous goods list)
(ค) ข้ อ กํ า หนดด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย (security
provisions)

บทที่ 2 : คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

2.1 ทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุ (ก) คําจํากัดความของสารและสิ่งของระเบิด
อั น ตรายประเภทที่ 1 และ (ข) ปฏิกิริยาและความเร็วของการเกิดปฏิกิริยา
สภาวะที่อาจทําให้ระเบิดขึ้นได้ (ค) เงื่อนไขที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด (ได้แก่ การจุดระเบิดทางกล ทางไฟฟ้า
หรือทางเคมี)
2.2 ทราบผลกระทบที่ อ าจ - ความเป็นอันตรายของสารและสิ่งของระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับมนุษย์สัตว์
เกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์และ และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมจากวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1

บทที่ 3 : ระบบเอกสารการขนส่ง
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

3.1 ทราบถึงเอกสารที่ต้องนําไปกับรถขนส่ง (ก) รายการเอกสารที่ ต้ อ งนํ า ไปกั บ รถขนส่ งวั ต ถุ อั น ตราย
วัตถุอันตรายประเภทที่ 1
ประเภทที่ 1 ในทุกกรณี และคําอธิบายพอสังเขปในแต่ละเรื่อง
(ข) รายการเอกสารที่ ต้ อ งนํ า ไปกั บ รถขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตราย
ประเภทที่ 1 ในบางกรณี และคําอธิบายพอสังเขปในแต่ละเรื่อง
3.2 ทราบถึ ง ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ จํ า เป็ น ใน (ก) ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารกํากับการขนส่งสําหรับวัตถุอันตราย
เอกสารกํากับการขนส่งสําหรับวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 ในภาพรวม
ประเภทที่ 1
(ข) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 ที่ต้อง
ใช้แสดงในเอกสารประกอบการขนส่ง

๑1

บทที่ 4 : รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

4.1 ทราบถึงข้อกําหนดสําหรับชนิดของรถ (ก) คําจํากัดความของรถ EX/II, EX/III ที่ใช้สําหรับบรรทุกวัตถุ
และชนิดของหน่วยขนส่ง
ระเบิดในรูปแบบหีบห่อ
(ข) ข้อกําหนดพิเศษ/ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับรถ EX/II, EX/III
ที่ใช้สําหรับบรรทุกวัตถุระเบิดในรูปแบบหีบห่อ
4.2 ทราบถึงบรรจุภัณฑ์สําหรับวัตถุอันตราย - ตัว อย่า งข้อ แนะนํา การบรรจุสํา หรับ บรรจุภัณ ฑ์ที่บ รรจุ
ประเภทที่ 1 ชนิดต่างๆ
วัตถุอันตรายประเภทที่ 1

บทที่ 5 : การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

5.1 ทราบถึ งข้ อ กํ าหนดเพิ่ ม เติ ม ในการทํ า (ก) การติดฉลากและเครื่องหมายที่บรรจุภัณฑ์
เครื่องหมายและติดฉลากบรรจุภัณฑ์ ติดป้าย/ (ข) การติดป้ายและเครื่องหมายที่ตู้คอนเทนเนอร์
เครื่องหมายที่ตู้คอนเทนเนอร์และหน่วยขนส่ง (ค) การติดป้ายและทําเครื่องหมายที่หน่วยขนส่ง
สําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 1

บทที่ 6 : การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
ระยะเวลา 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

6.1 ทราบถึงการบรรทุ กขนย้ ายวัตถุอันตราย (ก) ข้อกําหนดในการจัดแยกสําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่
ประเภทที่ 1 ขึ้ นและลงจากรถอย่ างถู กต้ อง 1 และประเภทอื่นๆ
เหมาะสม
(ข) ข้อกําหนดสําหรับการถ่ายวัตถุขึ้นลงจากรถในพื้นที่ชุมชน
ในเมืองหรือนอกเมือง
(ค) ข้อ กํา หนดเกี่ย วกับ ข้อ ห้า มในการสูบ บุห รี่แ ละการใช้
ไฟเปลือย
6.2 ทราบถึงข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการ (ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับปริมาณที่จํากัดต่อหน่วยขนส่ง
ขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1
(ข) มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1
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บทที่ 7 : หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
ระยะเวลา 10 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

7.1 ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขับ - หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ
รถและผู้ ป ระกอบการขนส่ ง วั ต ถุ อั น ตราย ขนส่ง
ประเภทที่ 1

บทที่ 8 : มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลา 20 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

8.1 ทราบถึงมาตรการในการดําเนินการกรณี (ก) มาตรการในกรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กั บ การ
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับวัตถุ ขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 1
อันตรายประเภทที่ 1
(ข) ข้อปฏิบัติและระยะปลอดภัยในกรณีเพลิงไหม้

หลักสูตรพิเศษสําหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
1. ผู้ขับรถที่ใ ช้ใ นการขนส่ง สิน ค้า อัน ตรายประเภทที่ 7 ต้อ งผ่า นการอบรม ยกเว้น กรณีต าม
S11 ของ ADR กรณีผ ลรวมค่า ดัช นีก ารขนส่ง (ค่า อัต รารัง สี) ไม่เ กิน ในระยะ 3 เมตร จากผิว ภายนอก
ของหีบ ห่อ และตาม S12 ของ ADR กรณีที่หีบ ห่อ ทั้ง หมดที่บ รรจุวัส ดุกัม มัน ตรัง สีที่บ รรทุก มาไม่เ กิน
10 หีบห่อ ไม่ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้
2. วัตถุประสงค์หลักของการอบรม คือ ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7 รู้ในบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับวัตถุอันตรายประเภทที่ 7

ระยะเวลาการอบรม (นาที)
บทที่
1. ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
3. ระบบเอกสารการขนส่ง
4. รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
5. การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
6. การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
7. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งวัตถุอันตราย

หลักสูตรพิเศษประเภทที่ 7
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
15
25
15
25
25
45
10

-

๑3
บทที่
8. มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
รวมทั้งสิ้น

หลักสูตรพิเศษประเภทที่ 7
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
20
180
-

บทที่ 1 : ข้อกําหนดทั่วไป/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

1.1 ทราบถึ ง กฎระเบี ย บ และมาตรการ (ก) หลักการหรือแนวคิดในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีอย่าง
เพิ่ ม เติม สําหรับ วั ส ดุ กั ม มั น ตรังสีในการขนส่ ง ปลอดภัย
(ข) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีในประเทศไทย
วัตถุอันตรายประเภทที่ 7
(สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
1.2 ทราบถึ ง หมายเลขสหประชาชาติ แ ละ - ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ เช่น
บรรจุภัณฑ์สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี
บรรจุภัณฑ์ทั่วไป บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

บทที่ 2 : คุณสมบัติและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

2.1 ทราบถึงลักษณะอันตรายและความเสี่ยง (ก) ประเภทของกัมมันตรังสี
ของวัตถุอันตรายประเภทที่ 7
(ข) คํ า จํ า กั ด ความ (เช่ น กั ม มั น ตภาพรั ง สี รั ง สี ครึ่ ง ชี วิ ต
ปริมาณของสารเคมี อัตราของปริมาณสารเคมี ดัชนีการขนส่ง
ดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ)
(ค) ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีโดยตรงจากการขนส่ง และ
การกระจายตัวของวัสดุกัมมันตรังสี
2.2 ทราบถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบต่ อ - อันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการแผ่รังสีไอออน (เช่น การได้รับ
ร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
รังสีโดยตรง การปนเปื้อน การเกิดการรวมตัวกัน การเข้าไปสู่
ร่างกาย การสูดดม)

บทที่ 3 : ระบบเอกสารการขนส่ง
ระยะเวลา 15 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

3.1 ทราบถึ งเอกสารที่ ต้ องนํ าไปกั บรถขนส่ งวั ตถุ
อันตรายประเภทที่ 7
3.2 ทราบถึ งข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ จํ าเป็ น ในเอกสาร
กํากับการขนส่งสําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 7

- ภาพรวมของเอกสารที่ ต้ อ งนํ า ไปกั บ รถขนส่ ง วั ต ถุ
อันตรายประเภทที่ 7
- ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ จํ า เป็ น ในเอกสารกํ า กั บ การขนส่ ง
สํ า หรั บ วั ต ถุ อั น ตรายประเภทที่ 7 (เช่ น ค่ า ดั ช นี ก าร
ขนส่ง ค่าดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ ค่ากัมมันตภาพรวม
เป็นต้น)
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บทที่ 4 : รถ ชนิดของการขนส่ง ระบบการบรรจุวัตถุอันตราย และอุปกรณ์ประจํารถ
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

4.1 ทราบถึงรูปแบบการขนส่งต่างๆ ที่ใช้ในการ (ก) ข้อกําหนดของการขนส่งภายใต้การใช้งานเฉพาะ
ขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7
(exclusive use)
(ข) ข้อตกลงพิ เศษหรือข้อตกลงแบบหลายฝ่ายในการ
ขนส่ง
4.2 ทราบถึงบรรจุภัณ ฑ์ในรูปแบบต่างๆสําหรับ (ก) ชนิดของบรรจุภัณฑ์สําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 7
วัตถุอันตรายประเภทที่ 7
(ข) อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดประจํา
หน่วยขนส่ง

บทที่ 5 : การทําเครื่องหมาย ติดฉลาก ติดป้าย และแผ่นป้ายสีส้ม
ระยะเวลา 25 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

5 .1 ทราบถึ ง ข้ อ กํ า หนดเพิ่ มเติ ม ในการทํ า
เครื่องหมายและติดฉลากวัตถุอันตรายประเภทที่
7
5.2 ทราบถึงข้อกําหนดพิเศษในการทําเครื่องหมาย
และติดป้ายที่หน่วยขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์สําหรับ
การขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7

(ก) การทําเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์
(ข) รูปแบบและการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์
(ค) ข้อมูลอื่นๆ บนฉลาก
(ก) การทําเครื่องหมายและติดป้ายที่หน่วยขนส่งและตู้
คอนเทนเนอร์ ในกรณี ข องการขนส่ ง ในหมายเลข
ส ห ป ระช าช าติ เดี ย ว ภ าย ใต้ ก ารใช้ งาน เฉ พ าะ
(Exclusive use)

บทที่ 6 : การปฏิบัติการขนส่งวัตถุอันตราย
ระยะเวลา 45 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

6.1 ทราบถึ ง การบรรทุ ก ขนย้ า ยวั ต ถุ อั น ตราย
ประเภทที่ 7 ขึ้ น และลงจากรถอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม
6.2 ทราบถึงข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการขนส่ง
วัตถุอันตรายประเภทที่ 7

- ข้อกําหนดในการขนย้ายวัตถุขึ้นรถและการผูกยึดสินค้าให้
มั่นคงขณะบรรทุก
(ก) หลักและกฎพื้นฐานของการป้องกันรังสี
(ข) ข้อกําหนดในการเฝ้าระวังในกรณี หยุดรถ จอดรถ
และการพักชั่วคราว
(ค) ข้อกําหนดในการขนส่งภายใต้การใช้งานเฉพาะ
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บทที่ 7 : หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
ระยะเวลา 10 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

7.1 ทราบถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ขับรถ - หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขับรถและผู้ประกอบการ
และผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7 ขนส่ง

บทที่ 8 : มาตรการและข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน
ระยะเวลา 20 นาที
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

หัวข้อการอบรม

8.1 ทราบถึงมาตรการในการดําเนินการกรณีเกิด - มาตรการในกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่
อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย เกีย่ วข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทที่ 7
- มาตรการดําเนิ นการในกรณี เกิ ดการรั่วไหลของวัส ดุ
ประเภทที่ 7
กัมมันตรังสี

