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This document summarises the amendments being introduced in the 
Amendment 40-20 edition of the IMDG Code which may be used on an 
optional basis from 1 January 2021 until it becomes mandatory on June 1 
2022.

Note, during this extended transitional period Amendment 39-18 can 
continue to be used.

These notes are intended to provide an overview of the changes being 
introduced and should not be regarded as a complete listing of 
amendments. Reference must be made to the text of Amendment 40-20 
for full details of all the amendments and applicable requirements.

เอกสารน้ีสรุปการแกไ้ขท่ีน ามาใชใ้นรหสั IMDG ฉบบัแกไ้ข 40-20 
ซ่ึงอาจใชเ้ป็นทางเลือกไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 จนกว่า
จะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุในช่วงเปล่ียนผ่านท่ีขยายออกไปการแกไ้ขขอ้ 39-18 น้ี
สามารถใชไ้ดต่้อไป

หมายเหตุเหล่าน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหภ้าพรวมของการเปล่ียนแปลง
ท่ีน ามาใช้และไม่ควรถือเป็นรายการแกไ้ขทั้งหมด ตอ้งอา้งอิงถึง
ขอ้ความของการแกไ้ขเพิ่มเติม 40-20 ส าหรับรายละเอียดทั้งหมด
ของการแกไ้ขและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด



Brief summary สรุปส้ัน ๆ

 Less headline changes than normal Amendments resulting from the restrictions 
imposed on IMO meetings due to the coronavirus pandemic, impacting the 
normal work agenda, however there are still several hundred changes to 
consider

 Harmonised with the update to Model regulations, 21st edition
 Several changes to the definitions in chapter 1.2, This includes, a new 

definition for ‘dose rate’ which replaces radiation level, the definition of which 
is now deleted; existing definitions for ‘GHS’, ‘Liquids’, ‘Manual of Tests and 
Criteria’, ‘Self-accelerating decomposition temperature (SADT)’, ‘Transport 
index", ‘Self-accelerating polymerization temperature (SAPT)’ have been 
amended

 การเปล่ียนแปลงหวัขอ้ข่าวนอ้ยกวา่การแกไ้ขปกติซ่ึงเป็นผลมา
จากขอ้ จ ากดั ท่ีก าหนดในการประชุม IMO เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาซ่ึงส่งผลกระทบต่อวาระการท างาน
ปกติอยา่งไรกต็ามยงัมีการเปล่ียนแปลงอีกหลายร้อยรายการท่ี
ตอ้งพิจารณา

 สอดคลอ้งกบัการปรับปรุงกฎระเบียบรุ่นฉบบัท่ี 21
 การเปล่ียนแปลงค าจ  ากดัความหลายประการในบทท่ี 1.2 ซ่ึง

รวมถึงค าจ  ากดัความใหม่ส าหรับ "อตัราปริมาณรังสี" ซ่ึงแทนท่ี
ระดบัรังสีซ่ึงค าจ  ากดัความดงักล่าวจะถูกลบไปแลว้ มีการแกไ้ข
ค าจ  ากดัความท่ีมีอยูส่ าหรับ "GHS", "Liquids", "Manual of 
Tests and Criteria", "Self-Accelerating Decposition
Temperature (SADT)", "Transport index", "Self-Accelerating 
polymerization temperature (SAPT)"



Brief summary สรุปส้ัน ๆ

 The indicative list of high consequence dangerous goods in 1.4.3.1.2. 
has been updated to reflect the addition of the new A40 UN Numbers

 In Part 2, there are various amendments in the class chapters, in 
particular for class 6.2 in 2.6.3 and class 7 in 2.7.2. For class 7 
radioactive materials the new SCO-III classification criteria is 
included. Other editorial updates are provided for classes 1, 5.2, 8 and 
9 in 2.1.3.5.2, 2.5.3.2.4, 2.8.3.2 and 2.9.2.2 respectively.

 In 3.1.2.9, the requirement if a N.O.S. or generic entry is a marine 
pollutant, the technical name of the pollutant must be given now 
applies only to N.O.S. entries; other generics will not need it. The 
examples provided to illustrate these have been amended.

 รายการบ่งช้ีของสินคา้อนัตรายท่ีเป็นผลกระทบสูงใน
1.4.3.1.2 ไดรั้บการอปัเดตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่ม
หมายเลข UN A40 ใหม่

 ในส่วนท่ี 2 มีการแกไ้ขหลายอยา่งในบทของคลาสโดยเฉพาะ
คลาส 6.2 ใน 2.6.3 และคลาส 7 ใน 2.7.2 ส าหรับวสัดุ
กมัมนัตรังสีคลาส 7 จะมีเกณฑก์ารจ าแนกประเภท SCO-III 
ใหม่ การอปัเดตดา้นบรรณาธิการอ่ืน ๆ มีใหส้ าหรับคลาส 1, 
5.2, 8 และ 9 ใน 2.1.3.5.2, 2.5.3.2.4, 2.8.3.2 และ 2.9.2.2 
ตามล าดบั

 ใน 3.1.2.9 ขอ้ก าหนดหาก N.O.S. หรือรายการทัว่ไปเป็น
มลพิษทางทะเลช่ือทางเทคนิคของสารมลพิษจะตอ้ง
ก าหนดใหใ้ชก้บั N.O.S. รายการ; ยาช่ือสามญัอ่ืน ๆ ไม่
จ าเป็นตอ้งใช้ ตวัอยา่งท่ีใหไ้วเ้พื่อแสดงไดรั้บการแกไ้ขแลว้



Brief summary สรุปส้ัน ๆ

 There have been several amendments to current entries in the 
segregation groups affecting groups 7, 8, 11, 15, 17 and 18. 
There are four alcoholate entries assigned to the Alkalis –
SGG18 group: UN 1289, 1431, 3206 and 3274

 There are four new UN Numbers added to the DGL, 0511, 
0512 and 0513 DETONATORS, ELECTRONIC programmable 
for blasting and 3549 MEDICAL WASTE, CATEGORY A, 
AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL WASTE, 
CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid.

 มีการแกไ้ขหลายรายการในปัจจุบนัในกลุ่มแยกท่ีมีผลต่อกลุ่ม 7, 8, 
11, 15, 17 และ 18 มีรายการแอลกอฮอลส่ี์รายการท่ีก าหนดใหก้บั
กลุ่ม Alkalis - SGG18: UN 1289, 1431, 3206 และ 3274

 มีการเพิ่มหมายเลข UN ใหม่ส่ีหมายเลขใน DGL, 0511, 0512 และ
0513 DETONATORS, โปรแกรมอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการระเบิด
และ 3549 MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING 
HUMANS, ของแขง็หรือของเสียทางการแพทย,์ ประเภท A, ท่ีมีผล
ต่อสัตวเ์ท่านั้นท่ีเป็นของแขง็



Brief summary

 There are the usual raft of changes to entries in the DGL. These include the 
following general changes:
 All explosive articles with packing instruction P130 now have LP101 as 

well
 SP392 has been added to column 6 for several compressed gas entries, e.g. 

UN 1066
 TP 35/37/38/39 – these were dependant on dates that have now expired so 

have been removed from column 15 for several entries
 SP76 saying transport is prohibited except with competent authority 

approval is deleted. Some of the UN Numbers previously allocated to it 
have been given stowage categories, SW and H codes and can be sent 
without special approval. Others have been given SP976 which says 
something similar to the former SP76

 มีการเปล่ียนแปลงตามปกติของรายการใน DGL ซ่ึงรวมถึง
การเปล่ียนแปลงทัว่ไปดงัต่อไปน้ี:

 บทความเก่ียวกบัระเบิดทั้งหมดท่ีมีค  าแนะน าในการบรรจุ
P130 ตอนน้ีมี LP101 เช่นกนั

 เพิ่ม SP392 ในคอลมัน์ 6 ส าหรับรายการก๊าซอดัหลาย
รายการเช่น UN 1066

 TP 35/37/38/39 - ข้ึนอยูก่บัวนัท่ีหมดอายแุลว้ดงันั้นจึงถูก
ลบออกจากคอลมัน์ 15 ส าหรับหลายรายการ

 SP76 แจง้วา่หา้มขนส่งยกเวน้จะไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้
อ  านาจ หมายเลข UN บางส่วนท่ีจดัสรรไวก่้อนหนา้น้ีไดรั้บ
การก าหนดประเภทการจดัเกบ็รหสั SW และ H และ
สามารถส่งไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการอนุมติั คนอ่ืน ๆ ไดรั้บ
SP976 ซ่ึงบอกวา่คลา้ยกบั SP76 ในอดีต

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

 There are amendments to several Special Provisions and SP951 has been 
deleted and there are seven new provisions.

 SP274 now says that the technical name cannot be the PSN of any UN 
Number, except that for 3077 and 3082 only, it may be one that does not 
include N.O.S. and does not itself have SP274, A valid example is UN 3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(paint)

 There have been several updates to existing packing instructions and a few 
new packing instructions added: P622, P801, LP622. P801, applying to 
batteries of UN 2794, 2795 and 3028 has been replaced

 มีการแกไ้ขบทบญัญติัพิเศษหลายประการและ SP951 ไดถู้กลบ
ไปแลว้และมีขอ้ก าหนดใหม่เจด็ประการ

 ตอนน้ี SP274 บอกวา่ช่ือทางเทคนิคไม่สามารถเป็น PSN ของ
UN Number ใด ๆ ยกเวน้วา่ส าหรับ 3077 และ 3082 เท่านั้นอาจ
เป็นช่ือท่ีไม่รวม N.O.S. และไม่มี SP274 ในตวัเองตวัอยา่งท่ี
ถูกตอ้งคือ UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (สี)

 มีการอปัเดตค าแนะน าในการบรรจุท่ีมีอยูห่ลายอยา่งและเพิ่ม
ค าแนะน าในการบรรจุใหม่บางส่วน: P622, P801, LP622 P801
ซ่ึงใชก้บัแบตเตอร่ีของ UN 2794, 2795 และ 3028 ไดถู้กเปล่ียน
แลว้

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

•The dimensions of the lithium battery mark have been slight reduced and 
can now be square in shape
•The requirement to include flashpoint on the dangerous goods transport 
document is revised to specifically reference both primary and subsidiary 
hazards
•There is a new requirement to note on the transport document when lithium 
cells or batteries are offered for transport under special provision 376 or 
special provision 377, with the wording "DAMAGED/DEFECTIVE", 
"LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL" or "LITHIUM BATTERIES 
FOR RECYCLING

• ขนาดของเคร่ืองหมายแบตเตอร่ีลิเธียมลดลงเลก็นอ้ยและ
สามารถเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมไดแ้ลว้

• ขอ้ก าหนดในการรวมจุดวาบไฟในเอกสารการขนส่งสินคา้
อนัตรายไดรั้บการแกไ้ขเพื่ออา้งอิงถึงอนัตรายทัง้หลกัและยอ่ย
โดยเฉพาะ

• มีขอ้ก าหนดใหม่ท่ีตอ้งทราบในเอกสารการขนส่งเม่ือมีการ
น าเสนอเซลลลิ์เธียมหรือแบตเตอร่ีส าหรับการขนส่งภายใต้
ขอ้ก าหนดพิเศษ 376 หรือขอ้ก าหนดพิเศษ 377 โดยมีขอ้ความ
วา่ "DAMAGED / DEFECTIVE", "LITHIUM BATTERIES 
FOR DISPOSAL" หรือ "LITHIUM BATTERIES for 
RecYCLING

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

•There is a new 5.5.4 added for "Dangerous goods contained in equipment in use or intended for 
use during carriage, attached to or placed in packages, overpacks, containers or load 
compartments". Here it confirms that dangerous goods (e.g. lithium batteries, fuel cell cartridges) 
contained in equipment such as data loggers and cargo tracking devices, attached to or placed in 
packages, overpacks, containers or load compartments are not subject to the IMDG Code 
provided a range of conditions being met.
•T75 tanks for refrigerated liquefied gases need to be marked END OF HOLDING TIME 
dd/mm/yyyy (DD/MM/YYYY) so it is actually a date rather than a time.

• มีการเพิ่ม 5.5.4 ใหม่ส าหรับ "สินคา้อนัตรายท่ี
บรรจุอยูใ่นอุปกรณ์ท่ีใชง้านหรือมีไวส้ าหรับใชใ้น
ระหวา่งการขนส่งติดหรือวางไวใ้นหีบห่อหีบห่อ
บรรจุหีบห่อหรือช่องใส่ของ" ในท่ีน้ีเป็นการ
ยนืยนัวา่สินคา้อนัตราย (เช่นแบตเตอร่ีลิเธียมตลบั
เซลลเ์ช้ือเพลิง) ท่ีอยูใ่นอุปกรณ์เช่นเคร่ืองบนัทึก
ขอ้มูลและอุปกรณ์ติดตามสินคา้ท่ีติดหรือวางไวใ้น
หีบห่อบรรจุหีบห่อบรรจุหีบห่อหรือช่องบรรจุไม่
อยูภ่ายใตร้หสั IMDG ท่ีระบุไวใ้นช่วง ตรงตาม
เง่ือนไข

• ถงั T75 ส าหรับก๊าซเหลวในตูเ้ยน็จะตอ้งมีการท า
เคร่ืองหมาย END OF HOLDING TIME dd / mm 
/ yyyy (DD / MM / YYYY) ดงันั้นจึงเป็นวนัท่ี
แทนท่ีจะเป็นเวลา

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

•Part 6 has several minor changes to some of the Chapters
•The stowage provisions included in 7.1.4.2 applicable to marine pollutants have now also been 
applied to infectious substances of UN 2814, 2900 and 3549
•SW22 now applies to waste gas cartridges as well as waste aerosols, so there is a change of 
stowage category for WASTE. The change of stowage category for maximum 1 L or above 1 L 
still applies only to aerosols.

• ส่วนท่ี 6 มีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยในบางบท
• ขอ้ก าหนดการกกัเกบ็ท่ีรวมอยูใ่น 7.1.4.2 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษ

ทางทะเลไดถู้กน าไปใชก้บัสารติดเช้ือของ UN 2814, 2900 
และ 3549 ดว้ย

• ตอนน้ี SW22 ใชก้บัตลบัก๊าซเสียเช่นเดียวกบัสเปรยข์องเสีย
ดงันั้นจึงมีการเปล่ียนแปลงประเภทการจดัเกบ็ส าหรับของเสีย
การเปล่ียนแปลงประเภทการจดัเกบ็ส าหรับสูงสุด 1 L หรือสูง
กวา่ 1 L ยงัคงใชก้บัละอองลอยเท่านั้น

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

 There is a new ‘H5’ handling code applicable to class 6.2 infectious substances
 SG27, SG28 and SG34 applying to some explosives now say ‘separated from’ instead of 

‘away from’
 SG53 is revised and changes from ‘separated from’ liquid organic substances to ‘Shall not 

be stowed together with combustible material in the same cargo transport unit’, so it also 
covers solids and inorganics, and it no longer requires segregation between CTUs.

 The Emergency Response Schedules have been updated to the latest Amdt40 changes. This 
includes updating the spillage schedule ‘S-S’ for radioactive material. The Index to these 
schedules is updated to reflect recent changes, primarily concerning corrections to replace 
spillage provisions with underlined equivalents to take into account the special cases that 
apply to marine pollutants, and adding several entries to take into account distinctions in 
provision of emergency schedules as per packing groups.

• มีรหสัการจดัการ "H5" ใหม่ท่ีใชก้บัสารติดเช้ือคลาส 6.2
• SG27, SG28 และ SG34 ท่ีใชก้บัวตัถุระเบิดบางรุ่นตอนน้ีพูดวา่ "แยก

ออกจาก" แทน "อยูห่่างจาก"
• SG53 ไดรั้บการแกไ้ขและเปล่ียนจาก "แยกจาก" สารอินทรียเ์หลวเป็น

"หา้มเกบ็รวมกบัวสัดุท่ีติดไฟไดใ้นหน่วยขนส่งสินคา้เดียวกนั" ดงันั้นจึง
ครอบคลุมของแขง็และอนินทรียด์ว้ยและไม่ตอ้งแยกระหวา่ง CTU อีก
ต่อไป

• ตารางการตอบสนองฉุกเฉินไดรั้บการอปัเดตเป็นการเปล่ียนแปลงล่าสุด
ของ Amdt40 ซ่ึงรวมถึงการอปัเดตตารางการร่ัวไหล "S-S" ส าหรับสาร
กมัมนัตรังสี ดชันีของตารางเวลาเหล่าน้ีไดรั้บการอปัเดตเพื่อแสดงถึง
การเปล่ียนแปลงล่าสุดโดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการแกไ้ขเพื่อแทนท่ี
ขอ้ก าหนดการร่ัวไหลดว้ยการขีดเส้นใตท่ี้เทียบเท่าเพื่อพิจารณากรณี
พิเศษท่ีใชก้บัมลพิษทางทะเลและเพิ่มรายการต่างๆเพื่อพิจารณาความ
แตกต่างในการจดัก าหนดการฉุกเฉินตาม ต่อกลุ่มบรรจุภณัฑ์

สรุปส้ัน ๆ



Brief summary

This summary was produced by Exis Technologies, supplier of Hazcheck Systems 
for compliance in the management of dangerous goods in sea transport and e-
learning courses for the transport industry. Exis has been part of the NCB Group 
since 2018 and together their not for profit mission is the Safety of Life and Cargo at 
Sea. www.existec.com
IMPORTANT:
This is a guide only. Users must check with official sources before relying on the 
information.
Exis Technologies accepts no responsibility for errors or omissions.
Version 1.1 - 26 November 2020

บทสรุปน้ีจดัท าโดย Exis Technologies ผูจ้ดัหาระบบ Hazcheck เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการสินคา้อนัตรายในการขนส่งทางทะเลและหลกัสูตรอีเลิร์
นนิงส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง Exis เป็นส่วนหน่ึงของ NCB Group ตั้งแต่ปี
2018 และร่วมกนัปฏิบติัภารกิจท่ีไม่แสวงหาผลก าไรคือความปลอดภยัในชีวติ
และการขนส่งสินคา้ในทะเลwww.existec.com

ส าคญั:

น่ีคือค าแนะน าเท่านั้น ผูใ้ชต้อ้งตรวจสอบกบัแหล่งท่ีมาอยา่งเป็นทางการก่อนท่ี
จะใชข้อ้มูล

Exis Technologies ไม่รับผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาดหรือการละเวน้

เวอร์ชนั 1.1 - 26 พฤศจิกายน 2020

สรุปส้ัน ๆ

http://www.existec.com/

