
 

 
หัวขอการตรวจสอบสินคาอันตราย สําหรับ UN 3166 & 3171 ตามขอกําหนด IMDG CODE             

(Checklist for classify dangerous cargo involved UN 3166 & 3171 base on IMDG CODE) 

 

กรุณาเติมเคร่ืองหมาย  / และกรอกขอความใหสมบูรณ 

(      ) สินคาเปนเคร่ืองยนตดีเซล (Diesel engine) (ตอบคําถามขอ 1) 

(      ) สินคาเปนเคร่ืองยนตเบนซิน (Benzene engine) (ตอบคําถามขอ 2) 

(     ) สินคาเปนเคร่ืองยนตท่ีใชเชื้อเพลิงแกสธรรมชาติ ( Engine or vehicle powered by a flammable gas)    

(ตอบคําถามขอ 3) 

(     ) สินคาเปนเคร่ืองยนตท่ีใชเชื้อเพลิงไฟฟา ( Cargo is vehicle or battery-powered equipment)                 

(ตอบคําถามขอ 4) 

ลําดับ (No.) เง่ือนไข (Cargo condition) 
ถูกตอง 

(Pass) 

ไมถูกตอง 

(Fail) 

1 สินคาเปนเคร่ืองยนตดีเซล (Cargo is Diesel engine)   

1.1 ไมมีการร่ัวไหลของนํ้ามันดีเซลจากเคร่ืองยนต ยานพาหนะ (No leak in any 

portion of the fuel system) 

  

1.2 ถังนํ้ามันของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ มีนํ้ามันดีเซลบรรจุอยูไมเกิน 450 ลิตร 

(The fuel tank container 450 L of fuel or less) 

  

1.3 มีการถอดออกของขั้วแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ  (Installed batteries 

are protected from short-circuit) 

  

1.4 เคร่ืองยนต ยานพนะ ไมสามารถขับเคลื่อนได (Engine or vehicle cannot be 

operated due to a lack of fuel) 

  



 

ลําดับ (No.) เง่ือนไข (Cargo condition) 
ถูกตอง 

(Pass) 

ไมถูกตอง 

(Fail) 

2 สินคาเปนเคร่ืองยนตเบนซิน (Cargo is Benzene engine)   

2.1 มีการถอดออกของขั้วแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ  (Installed batteries 

are protected from short-circuit) 

  

2.2 เคร่ืองยนต ยานพนะ ไมสามารถขับเคลื่อนได (Engine or vehicle cannot be 

operated due to a lack of fuel) 

  

2.3 ถังนํ้ามันของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ ไมมีนํ้ามันเบนซินบรรจุอยู (The fuel 

tank is emptied) 

  

3 สินคาเปนเคร่ืองยนตท่ีใชเชื้อเพลิงแกสธรรมชาติ (Cargo is engine or vehicle 

powered by a flammable gas) 

  

3.1 มีการถอดออกของขั้วแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ  (Installed batteries 

are protected from short-circuit) 

  

3.2 เคร่ืองยนต ยานพนะ มีความดันของแก็สในถังบรรจุ ไมเกิน 2 bar (The 

positive pressure in the tank does not exceed 2 bar) 

  

4 สินคาเปนเคร่ืองยนตท่ีใชเชื้อเพลิงไฟฟา (Cargo is vehicle or battery-

powered equipment) 

  

4.1 มีการถอดออกของขั้วแบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต ยานพาหนะ  (Installed batteries 

are protected from short-circuit) 

  

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(......................................................................) 

หมายเหตุ : กรุณาสงขอมูล Checklist นี้ ให JWD Safety Center ดําเนินการ Classify สินคาอันตราย ท่ี                    

dgps@jwd-logistics.com หรือ 038-404-799 หรือ 083-751-1659 (แผนกเคมี JWD)  

(You can send this checklist to JWD Safety Center by email dgps@jwd-logistics.com or contact 038-404-799 or       

083-751-1659, JWD Chemical Department) 
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