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• การจดัระเบยีบการขนสง่ทางถนน

การประกอบการขนสง่

การจดทะเบยีนรถ

สถานขีนสง่

• ตวัรถ

รถโดยสาร

รถบรรทกุ

• คนทีท่ างานเกีย่วกบัการเดนิรถ

ผูป้ระจ ารถ

• บทก าหนดโทษ

การขนสง่ทางถนนดว้ยรถ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก



เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง





ความหมายของค าทีส่ าคญั

รถ หมายความวา่ ยานพาหนะทกุชนดิทีใ่ชใ้นการ
ขนสง่ซึง่เดนิดว้ยก าลงัเครือ่งยนต ์ก าลงัไฟฟ้า หรอื
พลงังานอืน่และหมายความรวมตลอดถงึรถพว่งของรถ
นัน้ดว้ย ทัง้นีเ้วน้แตร่ถไฟ

การขนสง่ หมายความวา่ การขนคน สตัว ์หรอืสิง่ของ
ดว้ยรถ

การขนสง่ประจ าทาง หมายความวา่ การขนสง่เพือ่
สนิจา้งตามเสน้ทางทีค่ณะกรรมการก าหนด

การขนสง่ไมป่ระจ าทาง หมายความวา่ การขนสง่เพือ่
สนิจา้งโดยไมจ่ ากดัเสน้ทาง



ความหมายของค าทีส่ าคญั

• การขนสง่สว่นบคุคล หมายความวา่ การขนสง่เพือ่
การคา้หรอืธรุกจิของตนเองดว้ยรถทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ 
1,600 กก.

• การขนสง่ระหวา่งจังหวดั หมายความวา่ การขนสง่
ประจ าทาง การขนสง่ไมป่ระจ าทาง หรอืการขนสง่สว่น
บคุคล ซึง่กระท ากนัระหวา่งจังหวดั กบั จังหวดั

• การขนสง่โดยรถขนาดเล็ก หมายความวา่ การขนสง่คน 
หรอืสิง่ของ หรอืคนและสิง่ของรวมกนั เพือ่สนิจา้งตาม
เสน้ทางทีค่ณะกรรมการก าหนดดว้ยรถทีม่นี ้าหนักและ
น ้าหนักบรรทกุรวมกนัไมเ่กนิ 4,000 กก.



ความหมายของค าทีส่ าคญั

• การขนสง่ระหวา่งประเทศ หมายความวา่ การขนสง่
ประจ าทาง การขนสง่ไมป่ระจ าทาง หรอืการขนสง่
สว่นบคุคล ซึง่กระท ากนัระหวา่งประเทศไทยกบั
ตา่งประเทศ

• การรับจัดการขนสง่ หมายความวา่ การรับจา้ง
รวบรวมคน สตัว ์หรอืสิง่ของและจัดใหบ้คุคลอืน่ซึง่
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนสง่จากทีแ่หง่
หนึง่ไปยงัทีอ่กีแหง่หนึง่ในความรับผดิชอบของผูรั้บ
จัดการขนสง่

• พนักงานตรวจสภาพ หมายความวา่ ขา้ราชการสงักดั
กรฒการขนสง่ทางบก ซึง่ รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหม้หีนา้ตรวจ
ความมัน่คงแข็งแรง ความสะอาด ความเรยีบรอ้ย และ
ความเหมาะสมของสภาพรถทีน่ ามาใชใ้นการขนสง่



ความหมายของค าทีส่ าคญั

• คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการ
ควบคมุการขนสท่างบกกลาง หรอื
คณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกประจ า
จังหวัดแลว้แตก่รณี

• ผูต้รวจการขนสง่ หมายความวา่ ขรก.ขบ 

ที ่รมต. แตง่ตัง้ใหม้หีนา้ทีต่รวจการขนสง่



ประเภทการขนสง่

• การขนสง่ประจ าทาง

• การขนสง่ไมป่ระจ าทาง

• การขนสง่โดยรถโดยสารขนาดเล็ก

• การขนสง่ระหวา่งประเทศ

• การขนสง่ระหวา่งจงัหวดั

• การรบัจดัการขนสง่



การประกอบการขนสง่

• ผูท้ีจ่ะประกอบการขนสง่

ตอ้งขออนุญาตตอ่ทางราชการ

ใครยกเวน้ประกอบการขนสง่?

กระทรวง ทบวง กรม กทม. อบต. อบจ. เทศบาล 

สข. อ.เมอืงพัทยา วัด มลูนธิ ิสภากาชาดไทย

สถานพยาบาล รัฐวสิาหกจิ แตต่อ้งปฏบิตัติามเสมอืน

ผูป้ระกอบการขนสง่สว่นบคุคล









ใบอนญุาตประกอบการขนสง่

• ประจ าทาง

• ไมป่ระจ าทาง

• โดยรถขนาดเล็ก

• สว่นบคุคล

• ประกอบการขนสง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

จ าคกุไมเ่กนิ 5 ปี ปรบัต ัง้แต ่20,000 ไมเ่กนิ 100,000

หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

• ใชร้ถผดิประเภท จ าคกุไมเ่กนิ 1 ปี ปรบั 20,000

• ไมเ่กนิ 100,000 หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบัเกนิ 20,000

• หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

รถโดยประจำทาง.ppt
รถโดยสารไม่ประจำทาง.ppt
รถโดยสารขนาดเล็ก.ppt
รถโดยสารส่วนบคคล.ppt


การจดัระเบยีบการขนสง่ทางถนน

ใบอนญุาตประกอบการขนสง่และการจดทะเบยีนรถ

1.ประจ าทาง 2.ไมป่ระจ าทาง 3.รถโดยสารขนาดเล็ก 4.สว่นบคุคล

รถบรรทกุ

รถโดยสาร

รถบรรทกุ

รถบรรทกุ

รถโดยสาร
รถโดยสาร

สนด.ผูโ้ดยสาร

สนส.สตัวห์รอืส ิง่ของ

หมวด1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

รถบรรทุกไม่ประจำทาง.ppt
รถบรรทุกไม่ประจำทาง.ppt
รถโดยสารส่วนบคคล.ppt
รถโดยสารส่วนบคคล.ppt
รถบรรทุกส่วนบุคคล.ppt
รถบรรทุกส่วนบุคคล.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถโดยสารขนาดเล็ก.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถโดยสารขนาดเล็ก.ppt
รถโดยสารไม่ประจำทาง.ppt
รถโดยสารไม่ประจำทาง.ppt
รถโดยประจำทาง.ppt
หมวด 3.ppt
หมวด 4.ppt


สถานขีนสง่

สถานขีนสง่สนิคา้ม ี 2 ประเภท

สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

สถานขีนสง่สตัวแ์ละหรอืสิง่ของ

ใครเป็นผูก้ าหนดคา่บรกิารสถานี? 
อธบิดกีรมการขนสง่ทางบก

ใบอนุญาตจัดตัง้และด าเนนิการสถาน ีมอีายุ
ตาม คคก. ก าหนดแตไ่มเ่กนิ 20 ปี

ยืน่ตอ่อาย ุ... ตอ้งยืน่กอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี



สถานขีนสง่
• หนา้ทีส่ าหรับผูรั้บใบอนุญาตจัดตัง้

และด าเนนิการสถานี

1.จัดชา่งประจ าสถานสีถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร

2.มอีูซ่อ่มรถและบรกิารซอ่มสถานขีนสง่สตัวแ์ละ
หรอืสิง่ของ

3.จัดใหม้บีรเิวณทีจ่อดพักรถ

4.จัดใหม้สีมดุลงทะเบยีนผา่นเขา้ออก                                                                                    
(เก็บไวใ้หต้รวจ ณ สถานฯี)

5.เก็บคา่บรกิารสถานไีมเ่กนิอตัราที ่คคก. ก าหนด



รถทีอ่ยูใ่นความควบคมุตาม                    
กฎหมายวา่ดว้ยการขนขนสง่ทางบก

• รถทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก 
(น.น. เกนิ 2,200 กก. /บรรทกุผูโ้ดยสารเกนิ 7
ส าหรับการขนสง่ไมป่ระจ าทาง)

• รถทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายวา่รถยนต์

(นน. ไมเ่กนิ 2,200 กก. /บรรทกุผูโ้ดยสารไมเ่กนิ 12 )



รถจดทะเบยีนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการขนสง่ทางบก



พืน้สขีาวขึน้ตน้

ดว้ย 80-...สดี า



รถบรรทกุม ี9 ลกัษณะ

1.รถกระบะบรรทกุ

2.รถตูบ้รรทุก

3.รถบรรทุกของเหลว

8.รถกึง่พ่วงบรรทุกวสัดุยาว

5.รถบรรทุกเฉพาะกจิ

4.รถบรรทุกวสัดุอนัตราย

6.รถพ่วง

9.รถลากจูง

7.รถกึง่พ่วง

รถโดยสารม ี7 มาตรฐาน

มาตรฐาน 1

มาตรฐาน 2

มาตรฐาน 3

มาตรฐาน 4

มาตรฐาน 5

มาตรฐาน 6

มาตรฐาน 7

รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 1.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 2.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 2.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 3.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 3.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 8.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 8.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 5.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 4.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 4.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 6.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 9.ppt
รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 7.ppt
บรรยายกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(6มี.ค.51)/รถบรรทุก 9 ลักษณะ/รถบรรทุก ลักษณะ 7.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 1.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 2.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 3.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 4.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 5.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 6.ppt
รถโดยสาร 7 มาตรฐาน/มาตรฐาน 7.ppt


กระบะบรรทุกตดิต ัง้เคร ือ่งทุ่นแรงกระบะบรรทุกพืน้เรยีบ

กระบะบรรทุกยกเทกระบะบรรทุกมขีา้งเสรมิ

รถบรรทุก

ลกัษณะ 1

(รถกระบะบรรทุก)



รถบรรทุกลกัษณะ 2

(รถตูบ้รรทุก
รถบรรทุกลกัษณะ 3

(รถบรรทุกของเหลว)

รถบรรทุกลกัษณะ 4

(รถบรรทุกวสัดุอนัตราย)



รถบรรทุกลกัษณะ 5

(รถบรรทุกเฉพาะกจิ)

รถบรรทุกถงัผสมคอนกรตี รถบรรทุกเครือ่งทุ่นแรง

รถบรรทุกปูนซเิมนตผ์ง รถดูดฝุ่นและกวาดถนน



รถบรรทุกลกัษณะ 6(รถพ่วง) รถบรรทุกลกัษณะ 7(รถกึง่พ่วง)

รถบรรทุกลกัษณะ 8(รถกึง่พ่วงบรรทุกวสัดุยาว) รถบรรทุกลกัษณะ 9(รถลากจูง)



มาตรฐาน 1 กรถปรบัอากาศพเิศษ
มาตรฐาน 2 กรถปรบัอากาศ

มาตรฐาน 3 ก รถไม่มี

เคร ือ่งปรบัอากาศ
มาตรฐาน 4 กรถสองช ัน้ปรบัอากาศ



มาตรฐาน 5 ก พ่วงรถปรบั

อากาศ

มาตรฐาน 6 ก รถกึง่พ่วง

ปรบัอากาศ

มาตรฐาน 7 รถโดยสาร

เฉพาะกจิ



การรบัจดัการขนสง่

• การรับจัดการขนสง่ หมายความวา่ การรับจา้งรวบรวมคน สตัว์
หรอืสิง่ของและจัดใหบ้คุคลอืน่ซึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนสง่จากทีแ่หง่หนึง่ไปยงัทีอ่กีแหง่หนึง่ในความ
รับผดิชอบของผูรั้บจัดการขนสง่

• หากหลกัทรัพยท์ีม่าวางมไีมค่รบจ านวน นายทะเบยีนมอี านาจสัง่
ใหม้าวางใหค้รบตามก าหนดภายใน 15 วนันับแตว่า่ทีไ่ดรั้บทราบ
ค าสัง่

• ใบอนุญาตรับจัดการขนสง่มอีาย ุ2 ปี

• ขอ้หา้มและโทษ

-ประกอบการรับจัดการขนสง่โดยไมม่ใีบอนุญาต จ าคกุไมเ่กนิ 5ปี ปรับตัง้แต ่
20000 บาทไมเ่กนิ100000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ

-ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่นายทะเบยีนเรือ่งการวางหลกัทรัพยเ์พิม่ ปรับ 100000 
บาท หรอื ปรับรายวนัๆ ละ 5000 บาท จนกวา่จะปฏบิตัถิกูตอ้ง 



สถานตรวจสภาพรถ

• กอ่นน ารถไปจดเบยีนและช าระภาษีตอ้งน ารถไปจด
ทะเบยีนตาม ม.73 และช าระภาษีตาม ม.85

• สถานตรวจสภาพมกีีช่นดิ

• รัฐบาล
• ตรอ. (ใบอนุญาตจัดตัง้มอีาย ุ3 ปี)



การด าเนนิการเกีย่วกบัรถ
ตามกฎหมายขนสง่

ประกอบการ
-บรรจุ
-ถอน

-เพิม่,ลด

ตรวจสภาพรถ
ด าเนนิการ
ทางทะเบยีน



การด าเนนิการเกีย่วกบัรถตาม พ.ร.บ.ขนสง่

เลกิใช ้

ม.79

ยา้ย เปลีย่นแปลง
สาระส าคญั

เสยีภาษี

จดทะเบยีน

รถ



ภาษรีถขนสง่ แบง่เป็น 4 งวด ๆละ 3 เดอืน

งวด เริม่ ส ิน้สดุ

1 มกราคม มนีาคม

2 เมษายน มถินุายน ช าระภายหลงัเสยีเงนิเพิม่ 

รอ้ยละ 1 ตอ่เดอืน

3 กรกฎาคม กนัยายน

4 ตลุาคม ธนัวาคม

น ารถทีไ่มแ่ข็งแรง ไมจ่ด
ทะเบยีน ไมช่ าระภาษี                 
ปรับไมเ่กนิ 50,000 บาท



วตัถอุนัตราย
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้อนัตรายทางถนน

ตามกฎหมายภายใตก้รมการขนสง่ทางบก

นายเกรยีงไกร รอดคง นกัวชิาการขนสง่ช านาญการ กรมการขนสง่ทางบก
M: 080-2562594 // Line ID: kris1966// E: Krieng_k4@hotmail.comn //@Safelifebykris

mailto:Krieng_k4@hotmail.comn


ความเชือ่มโยงของการขนสง่สนิคา้อนัตรายในระดบัภมูภิาค

GMS = Greater Mekong Sub-
region

ASEAN

ASEAN Protocol 9 –
Dangerous goods

GMS Annex 1 –
Carriage of dangerous goods

ในปี ค.ศ. 2002 (มผีลปี 2017)
พ.ร.บ. การขนสง่ทางบก
พ.ศ. 2522
 กฎกระทรวง

คมนาคม

 ประกาศกรมการ
ขนสง่ทางบก

ลงนามในปี ค.ศ. 2004 (มผีลในปี 2013)



ป้าย (แสดงประเภทสนิคา้อนัตราย)

1.

2.1

2.2

2.3

ระเบดิ

กา๊ซ

3.

4.1

4.2

4.3

ของเหลว
ไวไฟ

ลกุไหมไ้ด ้
เอง

ของแข็งไวไฟ

อันตรายเมือ่
เปียก

5.1 สาร
ออกซไิดซ์

สารเปอร์
ออกไซด์
อนิทรยี์

5.2

6.1 สารพษิ

สารตดิ
เชือ้6.2

7
วสัดุ
กัมมันตรังสี

8 กัดกรอ่น

9
อันตรายอืน่ๆ



3.1 กฎหมายไทยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนด ADR

ก) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง ก าหนดประเภทหรอืชนดิและลกัษณะการ
บรรทกุวตัถอุนัตรายทีผู่ข้บัรถตอ้งไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ชนดิที่ 4 พ.ศ. 2553

ก) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง ป้ายอกัษร ภาพ
และเครือ่งหมายของรถบรรทกุวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555

ก) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง เอกสารการ
ขนสง่ทีต่อ้งจัดใหม้ไีวป้ระจ ารถทีใ่ชใ้นการขนสง่วตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2559

ก) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง อปุกรณ์
เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นหรอืทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนั
อนัตรายเมือ่มอีบุตัเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉนิขึน้ พ.ศ.2559

ข) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง รายชือ่วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2559

ก) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขการขนถา่ย การจัดวาง การผกูรัด การตดิตรงึ และการบรรทกุ
พ.ศ.2559

ข) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง ขอ้ยกเวน้ส าหรับการขนสง่วตัถอุนัตรายในลกัษณะหรอื ปรมิาณทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายนอ้ย
พ.ศ. 2559

ค) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง การจัดท าและรายงานขอ้มลูอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการขนสง่วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2559

กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง่วตัถอุนัตรายทางถนน พ.ศ. 2558 (บงัคบัใชก้บัผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บั
รถชนดิที่ 4)

ข) ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง ก าหนดขนาด
จ านวน และคณุภาพของเครือ่งดบัเพลงิส าหรบัรถทีใ่ช ้

ในการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ ลกัษณะ 4 (รถบรรทกุวสัดุ
อนัตราย) พ.ศ. 2556

1 2

5

3

4



3.1 กฎหมายไทยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนด ADR

กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนสง่วัตถอุนัตรายทางถนน พ.ศ. 2558
(บงัคบัใชก้บัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนสง่และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บั
รถชนดิที่ 4)



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทางถนน พ.ศ. 2558

ขอ้ ค าอธบิาย

เหตผุลในการ
ประกาศใช:้

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ ที่
ใบอนุญาต รวมทัง้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใิน
ขนสง่วัตถอุนัตรายทางถนนใหเ้ป็นไปดว้ยความปลอดภัย และ
ความตกลงระหวา่งประเทศดา้นการขนสง่สนิคา้อนัตรายทีป่ระเทศ
ภาคี (ASEAN และ GMS) ซึง่สอดคลอ้งกับ ADR

บงัคบัใชก้บั: ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนสง่ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บั
ชนดิที่ 4

อาศยัอ านาจตาม: พระราชบญัญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522

วันทีม่ผีลบงัคบัใช:้ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2558 หรอื 60 วันนับจากวันทีป่ระกาศในราช
กจิจานุเบกษา (1 เมษายน 2558)

เนือ้หา: ขอ้ก าหนดทัง้สิน้ 6 ขอ้ใหญ่ (19 ขอ้ยอ่ย)



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทางถนน พ.ศ. 2558

ค า ความหมาย

ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนสง่

ผูซ้ ึง่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนสง่ จากนายทะเบยีนประเภท
การขนสง่ไมป่ระจ าทางหรอืการขนสง่สว่นบคุคล ดว้ยรถทีใ่ชใ้น
การขนสง่สตัว์ หรอืสิง่ของทีน่ าไปใชใ้นการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทัง้การขนสง่ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

วตัถอุนัตราย วตัถอุนัตรายตามประเภททีก่ าหนดไวใ้นประกาศกรมขนสง่ทางบก
เรือ่ง ก าหนดประเภทหรอืชนดิและลกัษณะการบรรทกุวตัถุ
อนัตรายทีผู่ข้บัรถตอ้งไดรั้บใบอนุญาต เป็นผูข้บัรถชนดิที่ ๔

ภาชนะบรรจุ ภาชนะทีม่ลีกัษณะปิดและท าหนา้ทีก่กัเก็บวตัถอุนัตรายอยา่ง
ปลอดภยั ทัง้นี้ รปูแบบของภาชนะบรรจเุป็นไปตามลกัษณะและ
สถานะของวตัถอุนัตรายทีท่ าการบรรจุ



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทางถนน พ.ศ. 2558

หนา้ทีข่องผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่

ขอ้
ยอ่ย

ขอ้ก าหนด

1) ใชร้ถทีม่เีครือ่งอปุกรณ์และสว่นควบของรถตามทีก่ฎหมายก าหนด

2) จัดใหม้อีปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นหรอืทีใ่ชส้ าหรับป้องกนัอนัตรายเมือ่มอีบุตัเิหตหุรอืเหตุ
ฉุกเฉนิเกดิขึน้ ทัง้นี้ อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ และคณุลกัษณะของอปุกรณ์ และเครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด

3) จัดใหม้เีอกสารการขนสง่ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด และตอ้งมเีอกสารดงักลา่วอยูใ่นรถ ตลอดการ
ขนสง่

4) ตดิป้ายอกัษร ภาพ และเครือ่งหมายทีร่ถขนสง่วตัถอุนัตรายตามทีก่ฎหมายก าหนด

5) ตรวจสอบภาชนะบรรจใุหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และผา่นการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด

6) ตรวจสอบภาชนะบรรจใุหม้เีครือ่งหมายหรอืฉลากเพือ่แสดงความเป็นอนัตรายของวัตถอุนัตราย

7) ตรวจสอบความถกูตอ้งของการขนถา่ย การจัดวาง การผกูรัด การตดิตรงึ และการบรรทกุ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทางถนน พ.ศ. 2558

หนา้ทีข่องผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่

ขอ้
ยอ่ย

ขอ้ก าหนด

8) ไมใ่หห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลตอ่ไปนีป้ฏบิัตหินา้ทีข่ับรถ

(ก)  บคุคลซึง่ไมม่ใีบอนุญาตเป็นผูข้ับรถชนดิที่ ๔ หรอือยูร่ะหวา่งถกูพักใชห้รอืเพกิถอน
ใบอนุญาต หรอืมใีบอนุญาตทีส่ ิน้อายแุลว้

(ข)  บคุคลซึง่ไมม่หีนังสอืรับรองผา่นการอบรมตามหลกัสูตรทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด
(ค)  ผูข้ับรถซึง่ปฏบิัตหินา้ทีเ่กนิชัว่โมงการท างานตามทีก่ฎหมายก าหนด
(ง)  ผูข้ับรถซึง่หยอ่นความสามารถในการขับรถ

9) ไมบ่รรทกุเกนิน ้าหนักบรรทกุตามทีก่ฎหมายก าหนด

10) จัดท าและรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่วตัถอุนัตราย หรอืรายงานอืน่ตามทีอ่ธบิดปีระกาศ
ก าหนด

11) ควบคมุผูข้ับรถใหใ้ชค้วามเร็วไมเ่กนิอัตราความเร็วทีก่ฎหมายก าหนด

12) ควบคมุใหผู้ข้ับรถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัยในการขนสง่วตัถอุันตรายทาง
ถนนตาม (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ (๗)



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตราย
ทางถนน พ.ศ. 2558

หนา้ทีข่องผูไ้ดร้บัใบอนุญาตขบัรถชนดิที่ ๔

ขอ้ยอ่ย ขอ้ก าหนด

1) ตรวจสอบความปลอดภัยในการขนสง่วตัถอุันตรายตามขอ้ ๓ (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ (๗)

2) ไมบ่รรทกุผูโ้ดยสารไปกบัรถทีข่นสง่วตัถอุนัตราย

3) ไมเ่ปิดภาชนะบรรจทุีบ่รรจุวตัถอุนัตรายในระหวา่งท าการขนสง่

4) ไมส่บูบหุรีใ่นระหวา่งท าการขนสง่ การขนถา่ย และการเคลือ่นยา้ยวตัถอุนัตราย ทัง้ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงรถและภายในรถ

5) ไมก่ระท าการใด ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิเปลวไฟหรอืประกายไฟ

6) ดับเครือ่งยนตใ์นระหวา่งท าการขนถา่ยวัตถอุนัตรายขึน้และลงจากรถ ยกเวน้ในกรณีทีต่อ้ง
ใชเ้ครือ่งยนตเ์พือ่ขับเคลือ่นเครือ่งสบูหรอือปุกรณ์อืน่ๆ ส าหรับการขนถา่ยวตัถอุนัตรายขึน้
หรอืลงจากรถ

7) ใชห้า้มลอ้ทกุครัง้ทีจ่อดรถบรรทกุวตัถอุนัตราย ส าหรับรถกึง่พว่งทีไ่มม่อีปุกรณ์หา้มลอ้
ตอ้งป้องกนัการเคลือ่นทีข่องรถกึง่พ่วงโดยการใชอ้ปุกรณ์ส าหรับการหนุนลอ้



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตรายทางถนน พ.ศ. 2558

ขอ้ 5 ผูข้นสง่วตัถอุนัตรายทางถนนระหวา่งประเทศ

ในกรณีขนสง่วตัถอุนัตราย ซึง่โดยลักษณะหรอืปรมิาณอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายนอ้ย ตามกฎหมายวา่
ดว้ยวตัถอุนัตราย หรอืมลีักษณะเฉพาะในการขนสง่ หรอืมลีักษณะเฉพาะของวตัถอุนัตราย อธบิดี

อาจประกาศก าหนดวธิกีารและเงือ่นไขในการขนสง่วตัถอุนัตรายใหแ้ตกตา่งไปจากที่
กฎกระทรวงนีก้ าหนดก็ได้

ผูข้นสง่วตัถอุนัตรายทางถนนระหวา่งประเทศตอ้งไดรั้บอนุญาตการขนสง่วตัถอุนัตราย และตอ้ง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด

ขอ้ 6 การขนสง่วตัถอุนัตรายในลกัษณะหรอืปรมิาณทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายนอ้ย



กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่วตัถอุนัตรายทางถนน พ.ศ. 2558
(ภายใต้ พ.ร.บ การขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522)

อปุกรณ์ เครือ่งมอื กรณีฉุกเฉนิ

เอกสารการขนสง่

การขนถา่ย บรรทกุ ผกูรดั ตดิตรงึ

การรายงานอบุตัเิหตุ

ขอ้ยกเวน้กรณีขนสง่ปรมิาณนอ้ย

ประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรือ่ง รายชือ่วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2559

ประจ าหน่วยขนสง่/รถ

ส าหรับพนักงานประจ ารถแตล่ะคน

ส าหรับสนิคา้อนัตรายทีบ่รรทกุ

1

2

3

4

5

6

เอกสารก ากับการขนสง่

ค าแนะน าเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารระบตุัวตนทีม่รีปูประกอบ

หนงัสอืรบัรองการใหค้วามเห็นชอบรถ

หนงัสอืรบัรองการฝึกอบรมพนกังานขบัรถ

ขอ้ก าหนดในการขนถา่ยเคลือ่นยา้ย
และการบรรทกุ

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิเฉพาะส าหรับบางประเภท
หรอืสารบางชนดิ

มผีูบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติ วตัถอุันตรายรั่วไหลออกมา

ตอ้งอพยพคนจากพืน้ทีแ่ละปิดถนนนานกวา่ 3 ชัว่โมง

การขนสง่วัตถอุันตรายในปรมิาณ
นอ้ยตอ่หน่วยขนสง่ (กฎ 1,000 

แตม้)

การขนสง่วัตถอุันตรายในปรมิาณ
นอ้ยตอ่หน่วยของบรรจุภัณฑ์





การขอรบัใบอนุญาตเป็น
ผูข้บัรถชนิดที ่4







คณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนุญาตขบัรถ

1. สญัชาตไิทย อายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ ์(กรณีเป็น ท.4)

กรณีชาวตา่งชาติ อายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์

(กรณีเป็น บ.4)

2. มคีวามรูค้วามสามารถในการขบัรถ

3.ไมเ่ป็นผูม้รีา่งกายพกิารจนเป็นทีเ่ห็นไดว้า่ไมส่ามารถปฏบตั ิ

หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม

4.ไมว่กิลจรติ จติฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบ

5. ไมม่โีรคตดิตอ่ทีน่า่รงัเกยีจ

6. ไมต่ดิสรุา ยาเสพตดิ

7. ไมเ่คยมไีปอนญุาตชนดิเดยีวกนัถอือยู่

8. ไมอ่ยูร่ะหวา่งพกัใช ้เพกิอุน เวน้แตพ่น้ก าหนด 3 ปี



หลกัฐานประกอบค าขอ

1. บตัรประชาชนฉบบัจรงิพรอ้มส าเนา

กรณีชาวตา่งชาตใิหย้นื

-ใบส าคญับตัรประจ าตวัคนตา่งดา้วหรอืหนงัสอื

เดนิทาง(PASSPORT) พรอ้มส าเนา

-ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยูห่รอืใบอนุญาตการท างาน

(WORK PERMIT) ซึง่ยงัไมส่ ิน้อายุ

2. ใบรบัรองแพทย ์แสดงวา่ผูข้อไมม่โีรคประจ าตวั

อนัอาจเป็นอนัตรายขณะขบัรถ และไมเ่ป็นบคุคล

วกิลจรติหรอืจติฟั่นเฟือน ซึง่มอีายใุชไ้ดต้ามที่

แพทยผ์ูร้บัรองก าหนด แตต่อ้งออกกอ่นวนัยืน่ค าขอ

ไมเ่กนิ 1 เดอืน



ข ัน้ตอนการด าเนนิการ

ตอ้งมคีวิอบรมกอ่นด าเนนิการอืน่ๆ 

สามารถจองควิอบรมได ้2 ชอ่งทาง คอื

Q1 จองควิอบรมดว้ยตนเองพรอ้มหลกัฐานประกอบค าขอ

Q2 จองควิอบรมทางโทรศพัทผ์า่นหมายเลข 02-271-8888

ตอ่ 4201-4 หรอืโทร 1584 และตอ้งมาลงทะเบยีนในวนัที่

นดัอบรมกอ่นเวลา 08.00 น.

การด าเนนิการ

1. เอกสาร และออกค าขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย

ทดสอบสายตาบอดสี

ทดสอบสายตาทางลกึ

ทดสอบสายตาทางกวา้ง

ทดสอบปฏกิริยิาเทา้ (ความสามารถในการใชเ้บรกทา้)



เครือ่งทดสอบสมรรถภาพของรา่งกาย

เคร ือ่งทดสอบการมองเห็นสี เคร ือ่งทดสอบสายตาทางกวา้ง

เคร ือ่งทดสอบสายตาทางลกึ เคร ือ่งทดสอบปฏกิิรยิาเทา้



ความรูเ้ก ีย่วกบัการทดสอบการมองเห็นสแีละตาบอดสี
การทดสอบการมองเห็นสี

ส าหรบัใชท้ดสอบผูข้อรบัและตอ่ 
ใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ย
รถยนต์

วธิกีารทดสอบ 

ใหด้สูที ีจ่ าเป็นในการขบัรถ เขยีว 
แดง  และเหลอืง จากอปุกรณ์ทดสอบ            
สลีะ 3 คร ัง้ อา่นไดถ้กูตอ้งสองในสาม
คร ัง้ ถอืวา่ผา่นการทดสอบ

อปุกรณ์ใชท้ดสอบ

เครือ่งทดสอบการมองเห็นสี

การทดสอบตาบอดสี

ส าหรบัใชท้ดสอบผูข้อรบัและตอ่
ใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ย
รถขนสง่ทางบก

วธิกีารทดสอบ

ใหด้สูที ีจ่ าเป็นในการขบัรถ เขยีว 
แดง  และเหลอืง จากอปุกรณ์ทดสอบ            
สลีะ 3 คร ัง้ อา่นไดถ้กูตอ้งสองในสาม
คร ัง้ ถอืวา่ผา่นการทดสอบ

อปุกรณ์ใชท้ดสอบ 
แผน่ทดสอบตาบอดสทีี ่ขบ เห็นชอบ

อา้งองิ : ระเบยีบกรมการขนสง่ทางบก วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข 
ในการอบรมและทดสอบผูข้อรบัใบอนุญาตขบัรถผูข้อตอ่ใบอนุญาตขบัรถ
และผูข้อรบับตัรประจ าตวัคนขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์พ.ศ. 2554

อา้งองิ : ระเบยีบกรมการขนสง่ทางบก วา่ดว้ยการศกึษาอบรมและทดสอบ
ผูข้อรบัใบอนญุาตปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถ พ.ศ. 2547



ผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นผูข้นัรถชนดิที ่4

อบรม  6 ช ัว่โมง

1 ความรูเ้ก ีย่วกบัวตัถอุนัตราย 

2 ความรูเ้ก ีย่วกบัรถบรรทกุวตัถอุนัตราย
และหลกัการบรรทกุวตัถอุนัตราย



4.ทดสอบขอ้เขยีนผา่นระบบ (E-exam)

5.ทดสอบขบัรถ (ท4 ยกเวน้การสอบ)

ก. การทดสอบขบัรถยนตใ์หใ้ชท้า่ทดสอบ ดงันี้

ทา่ที ่1 การขบัรถเดนิหนา้และหยดุระเทยีบทางเทา้

ทา่ที ่2 การขบัรถเดนิหนา้และถอยหลงัในทางตรง

ทา่ที ่3 การขบัรถถอยหลงัเขา้จอดและออกจาก

ชอ่งวา่งดา้นซา้ย

ทา่ที ่4 การหยดุรถและออกรถบนทางลาด

ทา่ที ่5 การกลบัรถ

ทา่ที ่6 การขบัรถเดนิหา้เขา้จอดในชอ่งทีเ่ป็นมมุฉาก



ข ัน้ตอนการขอรบัใบขบัขี่

ยืน่ค าขอ

ทดสอบทฤษฎ ี(ไมม่ี
การทดสอบปฏบิตั ิ

อบรม

ตรวจสอบ
สมรรถภาพรา่งกาย

ออกใบอนญุาต


