
การจ าแนกประเภทสินค้าอันตราย  
ตามข้อก าหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ  
(International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG Code) 



สินค้าอนัตราย คอื สาร (รวมทั้งสารผสมและสารละลาย) และส่ิงของอืน่ๆ ที่มีความเป็นอนัตรายตามที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนด IMDG Code นี ้

 

ซ่ึงสินค้าอนัตรายตามข้อก าหนด IMDG Code สามารถจ าแนกได้ 9 ประเภท ดังนี ้



ประเภทที่ 1 วตัถุระเบิด (Explosives) 



ประเภทย่อย 1.1 สารหรือส่ิงของที่ก่อให้เกดิการระเบิดทั้งมวล (Mass Explosion) (ระเบิดทั้งมวล หมายถงึเกดิการระเบิดของมวลสาร
ทั้งหมดอย่างทันที) เช่น BLACK POWDER (UN 0021), TRINITROTOLUENE (TNT) (UN 0389) เป็นต้น 

 

 

 

ประเภทย่อย 1.2 สารหรือส่ิงของที่อนัตรายเกดิจากการกระเดน็ของช้ินส่วน แต่ไม่เกดิการระเบิดทั้งมวล เช่น BOMB (PHOTO-
FLASH) (UN 0038), ลูกระเบิดมือ (UN 0285) เป็นต้น 

 

 

 

ประเภทย่อย 1.3 สารหรือส่ิงของที่มีความเส่ียงในการเกดิเพลงิไหม้ และมีอนัตรายแบบการระเบิดน้อยหรือการกระเดน็ของช้ินส่วน
เลก็น้อย อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง แต่ต้องไม่ระเบิดทั้งมวล เช่น FIREWORKS (UN 0335), ลูกระเบิดมือ (ส าหรับฝึกซ้อม)  

(UN 0318) เป็นต้น 
 

ประเภทที่ 1 วตัถุระเบิด  
แบ่งย่อยเป็น 6 ประเภทย่อย ดังนี ้



ประเภทย่อย 1.4 สารหรือส่ิงของที่ความเป็นอนัตรายไม่มีนัยส าคญั เช่น กระสุนปืน (UN 0276), พลุสัญญาน (UN 0507), 
FIREWORKS (UN 0336) เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ประเภทย่อย 1.5 สารที่ไม่มีความไวในการระเบิด แต่หากระเบิดจะเกดิความเสียหายแบบเกดิการระเบิดทั้งมวล เช่น วตัถุ
ระเบิดที่ใช้ในการท าเหมือง AMMONIUM NITRATE-FUEL OIL MIXTURE (UN 0331 และ UN 0332) 

 
 
 
 
 

ประเภทย่อย 1.6 ส่ิงของที่ไม่มีความไวในการระเบิด และไม่มีอนัตรายแบบการระเบิดทั้งมวล เช่น UN 0486 เป็นต้น 



AMMONIUM NITRATE-FUEL OIL MIXTURE (Class 1.5) 
Oklahoma City bombing, U.S.A. (1995) 

ประเภทที ่1 วตัถุระเบดิ (Explosives) 



ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) 



ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) 
แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี ้

ประเภทย่อย 2.1 ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) สามารถตดิไฟได้ที่ความเข้มข้น 13 % หรือต า่กว่า โดยปริมาตร เมื่อผสมกบัอากาศ 
เช่น PETROLEUM GAS (UN 1075), BUTANE (UN 1011) เป็นต้น 

 

 

 

ประเภทย่อย 2.2 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพษิ (Non-flammable Non-toxic Gases) ไม่ตดิไฟและไม่เป็นพษิ แต่แทนที่ออกซิเจนใน
อากาศ และท าให้เกดิสภาวะขาดแคลนออกซิเจนได้ เช่น NITROGEN (UN 1066), CARBON DIOXIDE (UN 1013) เป็นต้น 

 

 

 

ประเภทย่อย 2.3 ก๊าซพษิ (Poison Gases) : ก๊าซที่มีคุณสมบัตเิป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือถงึแก่ชีวติได้จากการหายใจ  

โดยส่วนใหญ่หนักกว่าอากาศ มีกลิน่ระคายเคอืง เช่น Ammonia (UN 1005), Chlorine (UN 1017) เป็นต้น 

Clip VDO/DG/Poinson Gas, Class 2.3, UN 1005 (Ammonia, Anhydrous).wmv


สินค้าอนัตรายประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases) 



ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 



 ของเหลว หรือของเหลวผสม ซ่ึงให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ (Flash Point) ที่อุณหภูม ิ< 60 oC   

โดยวธีิการทดสอบแบบ Closed-cup หรือ < 65.6 oC โดยวธีิการทดสอบแบบ Opened-cup  

เช่น ACETONE (UN 1090), GASOLINE (UN 1203) เป็นต้น 

ประเภทที ่3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 



ประเภทที ่4 ของแขง็ไวไฟ, สารทีลุ่กไหม้ได้เองและสารทีสั่มผสักบัน า้แล้วให้ก๊าซไวไฟ 
(Flammable Solids, Substances Liable to Spontaneous Combustion & Substances 

which in Contact with Water Emit Flammable Gases)  



ประเภทที ่4 ของแขง็ไวไฟ สารทีลุ่กไหม้ได้เอง และสารทีสั่มผสักบัน า้แล้วให้ก๊าซไวไฟ 
แบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทย่อย ดงันี ้

ประเภทย่อย 4.1 ของแขง็ไวไฟ (Flammable Solids) ของแขง็ ซ่ึงระหว่างการขนส่ง สามารถลุกไหม้ได้ง่าย หรือเป็นสาเหตุหรืออาจลุก
ไหม้ขึน้ได้โดยการเสียดสี เช่น NITROCELLULOSE (UN 1324), SULPHUR (UN 1350) เป็นต้น 

 

 

ประเภทย่อย 4.2 สารที่มีความเส่ียงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances Liable to Spontaneous Combustion) สารที่อาจร้อนขึน้มาและ
สามารถลุกไหม้ได้เองภายใต้สภาวะปกตใินระหว่างการขนส่ง หรือสารที่เมื่อสัมผสักบัอากาศแล้วจะมีอุณหภูมิสูงขึน้ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุ

ท าให้ตดิไฟได้ เช่น CARBON (ACTIVATED) (UN 1362), PHOSPHORUS (WHITE or YELLOW) (UN 1381) เป็นต้น 

 

 

ประเภทย่อย 4.3 สารที่ให้ก๊าซไวไฟ เมื่อสัมผสักบัน า้ (Substances which in Contact with Water Emit Flammable Gases) สารเมื่อ
สัมผสักบัน า้แล้ว อาจลุกไหม้ได้เอง หรือให้ก๊าซไวไฟในปริมาณที่อาจเป็นอนัตรายได้  

เช่น  LITHIUM (UN 1415), SODIUM (UN 1428) เป็นต้น 



ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ & สารอนิทรีย์เปอร์ออกไซด์  
(Oxidizing Substances & Organic Peroxides)  



ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ & สารอนิทรีย์เปอร์ออกไซด์ 
แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี ้

ประเภทย่อย 5.1 สารออกซิไดส์ (Oxidizing Substances) สารที่ด้วยตวัของสารเองไม่จ าเป็นต้องตดิไฟ แต่โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจน 
ซ่ึงเป็นก๊าซที่เป็นสาเหตุหรือร่วมในการลุกไหม้ของวสัดุอืน่  เช่น HYDROGEN PEROXIDE (UN 2014),  

POTASSIUM CHLORATE (UN 1485) เป็นต้น 

 

 

 

 

ประเภทย่อย 5.2 สารอนิทรีย์ เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides) สารไม่เสถยีร, สามารถระเบิดได้ เมื่อเกดิการสลายตวั, เผาไหม้อย่าง
รวดเร็ว, มีความไวต่อการกระทบหรือการเสียดสี, มีปฏิกริิยาที่เป็นอนัตราย เมื่อท าปฏิกริิยากบัสารอืน่, และเป็นอนัตรายต่อดวงตา เช่น  

BENZOYL PEROXIDE (UN 3104), ACETYL ACETONE PEROXIDE (UN 3105) เป็นต้น 

 

 

 

 



ประเภทที ่5 สารออกซิไดซ์ & สารอนิทรีย์เปอร์ออกไซด์ 



ประเภทที่ 6 สารพษิและสารติดเช้ือ  
(Toxic Substances & Infectious Substances) 



ประเภทที่ 6 สารพษิและสารติดเช้ือ 
แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี ้

ประเภทย่อย 6.1 สารพษิ (Toxic Substances) สารที่เป็นอนัตรายถงึชีวติ หรือบาดเจบ็ร้ายแรง หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
เช่น SODIUM CYANIDE (UN 1689), SODIUM AZIDE (UN 1687) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ประเภทย่อย 6.2 สารตดิเช้ือ (Infectious Substances) สารที่รู้ว่าหรือคาดว่ามีเช้ือโรครวมอยู่ด้วย ซ่ึงสามารถท าให้เกดิโรคตดิเช้ือได้ใน
สัตว์หรือมนุษย์ หรือเ เช่น CLINICAL or MEDICAL WASTE (UN 3291), BIOLOGICAL SUBSTANCE (UN 3373) เป็นต้น 



ประเภทที่ 6 สารพษิและสารติดเช้ือ 



ประเภทที่ 7 วสัดุกมัมันตรังสี  
(Radioactive Materials) 



ประเภทที่ 7 วสัดุกมัมนัตรังสี (Radioactive Materials) 

 วสัดุใดกต็ามที่มนิีวไคลด์รังสี โดยที่ทั้งความเข้มข้นของค่ากมัมนัตภาพและ 

ค่ากมัมนัตภาพรวมในสินค้าท่ีขนส่งมค่ีาเกนิค่าท่ีระบุไว้ใน IMDG Code  

เช่น  Cobalt-60 (UN 2916), Electron capture detector (ECD) (UN 2910) เป็นต้น 



ประเภทที ่8 สารกดักร่อน  
(Corrosive Substances)  



ประเภทที่ 8 สารกดักร่อน  
(Corrosive Substances)  

สารซ่ึงโดยปฏิกริิยาเคม ีจะเป็นสาเหตุให้เกดิความเสียหายอย่างรุนแรง เมือ่สัมผสักบัเนือ้เยือ่ของส่ิงมชีีวิต
หรือวสัดุต่างๆ เช่น SODIUM HYDROXIDE (UN 1823), HYDROCHLORIC ACID (UN 1789) เป็นต้น 

 



ประเภทที ่9 สารและส่ิงของอนัตรายเบ็ดเตลด็  
(Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)  



ประเภทที่ 9 วสัดุอนัตรายเบ็ดเตลด็  
(Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)  

สารและส่ิงของซ่ึงระหว่างการขนส่ง อนัตรายที่เกดิขึน้น้ัน ไม่เข้าข่ายสินค้าอนัตรายประเภทที่ 1 - 8  

รวมถึงสารที่ขนส่งหรือระบุว่าในการขนส่งต้องควบคุมอุณหภูมิ ≥ 100 oC ในสภาพของเหลว 

หรือที่อุณหภูมิ ≥ 240 oC ในสภาพของแข็ง เช่น ENGINE (INTERNAL COMBUSTION) or VEHICLE (UN 3166), 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE (POLYETHYLENE DERIVATIVE) (UN 3082) เป็นต้น 



ประเภทที่ 9 วสัดุอนัตรายเบ็ดเตลด็ 



Placarding of Dangerous Goods (DG) 



ศูนย์บริการข้อมูลด้านสินค้าอนัตราย, 

ข้อก าหนดสินค้าอนัตรายตามกฏหมายประเทศไทย, 

ข้อก าหนดมาตรฐานสากล การขนส่งสินค้าอนัตรายระหว่างประเทศ (IMDG Code) 

 

JWD Safety Center 

038-404-777, 038-404-799 

dgps@jwd-logistics.com 

 

 

   



ศูนย์บริการข้อมูลด้าน DG-NET & DG OPERATION 

DG Customer Services 

038-404-700 ext. 1000 

dg_cs@jwd-logistics.com 

 

DG Planners 

038-404703 

dgplanner@jwd-logistics.com 

 


