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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสอง และ 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
         หมวด ๑ 
          คาํขอ 
                ------------- 
 
  ขอ ๑  ผูใดประสงคขออนุญาตผลติ นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ ใหย่ืนคําขอพรอมดวยเอกสารตามที่ระบไุวในแบบคําขอทายกฎ 
กระทรวงนี้จํานวน ๒ ชุด  
  การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุม 
วัตถุอันตรายนั้น หรือหนวยงานอื่นที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา 
  รายการประกอบคําขอใด ถาเหมือนกับรายการที่ไดสงใหพนักงานเจาหนาที ่
ในการขออนญุาต ผลติ นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถอัุนตรายในครัง้ที่แลวมา  
ผูย่ืนคําขอจะไมสงรายการนั้นมาก็ได เวนแตพนักงานเจาหนาทีจ่ะมีคาํส่ังเปนอยางอ่ืน 
  ขอ ๒  คําขออนุญาตใหใช 
           (๑) คาํขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย  ใหใชแบบ วอ.๑ 
           (๒) คาํขออนุญาตนาํเขาวัตถุอันตราย  ใหใชแบบ วอ.๓ 
           (๓) คาํขออนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ใหใชแบบ วอ.๕ 
                   (๔) คาํขออนุญาตมไีวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  
         ใหใชแบบ วอ.๗ 
           (๕) คาํขอตออายุใบอนุญาต    ใหใชแบบ วอ.๙ 
 
          หมวด ๒ 
       หลักเกณฑการพิจารณาคําขอ 
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                 ------------- 
 
  ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานแลว ใหพนักงานเจาหนาที ่
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังตอไปนี้ 
           (๑) กรณีคําขออนุญาตผลติวตัถุอันตราย 
                 (ก) เมื่อไดรับคําขอแลว ตองตรวจสอบทําเลที่ตั้งของสถานที ่
ผลิต สถานที่เก็บรักษา เครื่องจักร ความถูกตองของเอกสาร และจดัทํารายงานการตรวจสอบ 
ภายในสามสบิวัน 
                   (ข) เมื่อไดดาํเนินการตาม (ก) แลว ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายในยี่สิบวนั 
                 (ค) แจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสบิวนั ใน 
กรณีไมอนุญาตใหแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบดวย 
           (๒) กรณีคําขออนุญาตนําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตราย 
                  (ก) เมื่อไดรับคําขอแลว ตองตรวจสอบทําเลที่ตั้งของสถานที ่
เก็บรักษา ความถูกตองของเอกสาร และจดัทํารายงานการตรวจสอบภายในสามสิบวนั 
                  (ข) เมื่อไดดาํเนินการตาม (ก) แลว ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายในสิบวนั 
                  (ค) แจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสบิวนั ใน 
กรณีไมอนุญาตใหแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบดวย 
  ระยะเวลาตาม (๑) และ (๒) ใหนบัตั้งแตวันที่ผูย่ืนคาํขอไดย่ืนคําขออนุญาต 
พรอมเอกสารและหลักฐานเพื่อการพิจารณาครบถวนแลว แตไมใหนบัระยะเวลาทีห่นวยงานที ่
พิจารณาคาํขออนุญาตส่ังการใหผูย่ืนคําขอไปดาํเนนิการใหสมบูรณหรือระยะเวลาที่ตองไดรับ 
ความเห็นชอบหรืออนุญาตหรืออนุมัติจากหนวยงานอืน่ที่มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติกําหนดไว 
  ขอ ๔  จังหวัดใดมีการกําหนดเขตอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการ 
ผังเมือง เขตนคิมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบ 
การอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานแลว สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่มีเครื่องจักรตั้ง 
แตหาสิบแรงมาหรือมีคนงานตั้งแตหาสิบคนหรือที่มีการใชวัตถุอันตรายในการผลติวันละ 
หารอยกิโลกรัมขึ้นไปตองตัง้อยูในเขตดังกลาว แตถาเขตนั้น ๆ มีขนาดไมเพียงพอหรือมี 
สภาพทีไ่มเหมาะสมที่จะใชในการผลติวัตถุอันตราย หรือจังหวัดใดยังไมมีการกําหนดเขต 
ดังกลาว จึงจะพิจารณาใหตั้งสถานที่ผลติวตัถุอันตรายนอกเขตดังกลาวได 
  ทั้งนี้ ใหคาํนึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการ และคณุสมบัติของวัตถ ุ
อันตรายประกอบดวย 
  ขอ ๕  สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัย 
แกการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุรําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้ํา ลําคลอง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและตองไมอยูในบริเวณ  
ดังตอไปนี ้
           (๑) ภายในระยะหารอยเมตรจากเขตพระราชฐาน 
           (๒) ในเขตบานจดัสรรหรือที่ดินจัดสรรเพื่อการพักอาศัย ตึกแถวหรือ 
บานแถวเพื่อการพักอาศัย หรืออาคารชุดพักอาศัย 
           (๓) ในเขตศูนยการคา 
           (๔) ภายในระยะหนึง่รอยเมตรจากเขตสาธารณะสถาน เชน โรงเรียน  
หรือสถานศึกษา วดัหรือศาสนสถาน สถานพยาบาล โบราณสถาน หรือสถานที่ทําการงานของ 
หนวยงานของรัฐ 
  ขอ ๖  สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายตองมบีริเวณพื้นที่วางโดยรอบอาคารเพื่อการ 
ควบคุมและปองกันการเกิดอุบัตภิัย โดยคาํนึงถึงขนาด ลักษณะของการประกอบกิจการ และ 
คุณสมบตัิของวัตถุอันตรายประกอบดวย 
  ขอ ๗  อาคารผลิตวัตถุอันตรายที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตอง 
มีลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี ้
           (๑) อาคารที่มีจาํนวนชั้นมากกวาสองช้ันขึ้นไปตองมีบันไดหนไีฟนอก 
อาคารอยางนอยชั้นละหนึ่งแหง และตองเปนการตดิตั้งที่ถาวร และม่ันคงแข็งแรง 
           (๒) พ้ืนอาคารตองมัน่คงแข็งแรง ไมกักขังน้ําหรือล่ืน อันอาจกอให 
เกิดอุบตัิเหตไุดงาย และตองไมมีคุณสมบตัิในการดดูซบัวัตถุอันตราย ในกรณีมีการผลิตวัตถ ุ
อันตรายที่เปนของเหลวตองจัดทํารางระบายและบอพักขนาดที่เหมาะสมเพื่อการระบายและ 
กักเก็บวัตถุอันตายที่อาจหกหรือร่ัวไหล 
           (๓) วตัถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการตาม 
ขนาดและคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมทั้งไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย 
  ขอ ๘  อาคารผลิตวัตถุอันตรายที่ไมเขาขายเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวย 
โรงงานตองมลัีกษณะ ดังตอไปนี ้
           (๑) อาคารตองมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและมบีริเวณเพียงพอท่ีจะ 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนัน้ ๆ 
           (๒) มกีารระบายอากาศที่เหมาะสม โดยใหมีพ้ืนที่ประต ูหนาตาง  
และชองลม รวมกันโดยไมนับติดตอระหวางหองไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ สวนของพื้นที่ของหอง 
หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา ๐.๕ ลูกบาศกเมตรตอนาที ตอคนงานหนึ่งคน 
           (๓) มบีันไดที่มั่นคงแข็งแรงและมีลักษณะ ขนาด และจํานวนที่ 
เหมาะสมกับอาคารและการประกอบกิจการ ข้ันบนัไดตองไมล่ืนและมชีวงระยะเทากันโดย 
ตลอด บันไดและพื้นทางเดนิที่อยูสูงจากระดับพืน้ตั้งแต ๑.๕๐ เมตรขึ้นไปตองมีราวที่มั่นคง  
แข็งแรง และเหมาะสม หากอาคารดังกลาวมีจํานวนชั้นมากกวาสองช้ันขึ้นไปตองมบีันไดหนีไฟ 
นอกอาคารอยางนอยชั้นละหนึ่งบันได ซึ่งตองเปนการตดิตั้งที่ถาวร และม่ันคงแข็งแรง 
           (๔) พ้ืนอาคารตองมัน่คงแข็งแรง ไมกักขังน้ําหรือล่ืน อันอาจกอให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เกิดอุบตัิเหตไุดงาย และตองไมมีคุณสมบตัิในการดดูซบัวัตถุอันตราย ในกรณีมีการผลิตวัตถ ุ
อันตรายที่เปนของเหลวตองจัดทํารางระบายและบอพักขนาดที่เหมาะสมเพื่อการระบายและ 
กักเก็บวัตถุอันตรายที่อาจหกหรือร่ัวไหล 
           (๕) วตัถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการตาม 
ขนาดและคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมทั้งไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย 
           (๖) มทีี่เก็บรักษาวตัถุอันตรายที่เหมาะสม ปลอดภัย และเปนสดัสวน 
  ขอ ๙  สถานที่เก็บรักษาวตัถุอันตรายตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและ 
ปลอดภัยแกการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุรําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้าํ  
ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรักษธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง 
ปริมาณ คุณลักษณะ และสภาพของวัตถอัุนตราย รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะบรรจุวัตถ ุ
อันตรายนัน้ประกอบดวย 
  ขอ ๑๐  อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายนอกจากจะตองมีลักษณะเชนเดยีวกับ 
อาคารผลติวัตถุอันตรายตามขอ ๗ หรือขอ ๘ แลวแตกรณี ตองมีลักษณะเพิ่มเติม ดังตอไปนี ้
             (๑) ตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ อันตราย หรือความเสียหายตอ 
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
             (๒) ตองมีที่เก็บรักษาวัตถอัุนตรายเฉพาะตามคณุสมบัติของวัตถ ุ
อันตราย มีขนาดและลักษณะเหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ขออนุญาต รวมทั้งมีบริเวณ 
เพียงพอที่จะอํานวยความสะดวกแกการขนยายวัตถุอันตรายเขาออก 
             (๓) อาคารที่มีความกวางและความยาวดานละตั้งแตสามสิบเมตร 
ข้ึนไป ตองมีผนังที่ทําจากวัสดุทนไฟกั้นตัดตอนโดยมีระยะหางกันอยางนอยหนึ่งผนังทุก ๆ  
สามสิบเมตร เพ่ือปองกันการลุกลามของอัคคีภัย 
  ความใน (๓) มิใหใชบังคบักับการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการ 
ใชรับจาง การคาปลีกวตัถุอันตรายที่เปนผลิตภณัฑสําเร็จรูปสําหรับจาํหนายโดยตรงตอผู 
บริโภค หรือการใชสอยวัตถอัุนตรายสวนบุคคล 
  ขอ ๑๑  การเก็บรักษาวตัถอัุนตรายในที่โลงแจง ตองจดัใหมีการปองกันการ 
หกหรือร่ัวไหลของวัตถุอันตรายที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการ 
ประกอบกิจการ และสามารถควบคุมวตัถอัุนตรายไมใหหกหรือร่ัวไหลสูภายนอกไดในกรณีที ่
เกิดอุบตัิเหตุข้ึน 
  ขอ ๑๒  ภาชนะเก็บวตัถุอันตรายที่เปนของเหลวที่มีปริมาณตั้งแตสามหมื่น 
ลิตรขึ้นไป ตองมั่นคงแข็งแรงและเปนไปตามมาตรฐานทีย่อมรับ โดยมคีํารับรองของผู 
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีผูรับผดิชอบกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่มีการติดตั้งภาชนะตามวรรคหนึ่งอยูกับที่ หรือในกรณีที่มีการติดตั้ง 
ภาชนะเก็บวัตถุอันตรายดังกลาวมากกวาหนึ่งภาชนะโดยติดตั้งอยูกับที่เปนกลุม มปีริมาณ 
รวมกันตั้งแตหาหมื่นลิตรขึน้ไป เจาของภาชนะดังกลาวตองสรางเข่ือนคอนกรีตโดยรอบใหมี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขนาดที่สามารถกักเก็บปริมาณของวัตถุอันตรายไดทั้งหมดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือปองกันการหกหรือร่ัวไหล 
ของวัตถุอันตรายไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดอบุัติเหตุข้ึน 
  ขอ ๑๓  ภาชนะเก็บวตัถุอันตรายที่เปนกาซที่มีความกดดนัตางจาก 
บรรยากาศ (pressure vessel) ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ และมีอุปกรณความ 
ปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจาน ุ
เบกษา 
  ขอ ๑๔  การนาํเขา การสงออก หรือการนาํผานวัตถุอันตราย หรือการดําเนนิ 
การอื่นใดตอวตัถุอันตรายตองคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ 
 
          หมวด ๓ 
        การอนุญาต 
                 ------------- 
 
  ขอ ๑๕  ใบอนุญาตใหใชตามแบบทายกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้
             (๑) ใบอนญุาตผลติวัตถุอันตราย    ใหใชแบบ วอ.๒ 
             (๒) ใบอนญุาตนาํเขาวัตถุอันตราย    ใหใชแบบ วอ.๔ 
             (๓) ใบอนญุาตสงออกวัตถุอันตราย    ใหใชแบบ วอ.๖ 
             (๔) ใบอนญุาตมไีวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย   ใหใชแบบ วอ.๘ 
  ขอ ๑๖  ใบอนุญาตผลติ นาํเขา สงออก และมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ 
อันตราย ออกใหสําหรับแตละผลิตภัณฑหรือแตละช่ือของวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราช 
บัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ใหผูไดรับใบอนุญาตผลติ นาํเขา หรือสงออกวัตถุอันตรายแลว ไดรับยกเวน 
ไมตองมีใบอนุญาตมไีวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
  ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควร พนักงานเจาหนาทีจ่ะใชดุลพินิจในการ 
อนุญาตหรือกําหนดเงื่อนไขอยางใด เพ่ือประโยชนในการควบคุมวตัถุอันตรายและปองกัน 
อันตรายอันจะเกิดแกบคุคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ก็ได 
 
          หมวด ๔ 
     หนาที่ของผูไดรับใบอนญุาต 
                 ------------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตผลิต นาํเขา สงออก และมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ 
อันตรายตองจดัใหม ี
  (๑) ที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสมกบั 
คุณสมบตัิของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกจิการ เพ่ือทําความสะอาดรางกาย 
ข้ันตนเมื่อสัมผัสกับวัตถุอันตราย 
  (๒) เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความจาํเปนและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน และตองมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาเครื่องปองกันอันตรายดังกลาวใหอยูใน 
สภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
  (๓) เครื่องปฐมพยาบาลพรอมทั้งคําแนะนําวิธปีฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับ 
ประเภทของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ 
  (๔) เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณตาง ๆ สําหรับปองกัน ควบคุม ระงบัหรือ 
บรรเทาอุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นตามความจาํเปนและเหมาะสมกับประเภทของวัตถุอันตรายและ 
ขนาดของการประกอบกิจการ และตองมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาเครื่องมือ วัสดุและ 
อุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
  ผูไดรับใบอนญุาตผลิตวตัถอัุนตราย นอกจากตองดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง 
แลว ยังตองจดัใหมีหองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาชุดปฏบิัติงานและหองอาบน้ําทาํความสะอาด 
รางกายพรอมวัสดุและอุปกรณสําหรับคนงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
  ขอ ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตรายซึ่งทําการขนสงวัตถุอันตรายตองจัดใหม ี
             (๑) ยานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการขนสงวัตถุอันตราย 
  ในกรณีที่ตองบรรทุกวัตถุอันตรายรวมกบัสิ่งอ่ืน ตองแยกวัตถุอันตรายไวเปน 
สวนหนึ่งตางหาก โดยใหมส่ิีงหอหุมเพื่อปองกันมิใหวตัถุอันตรายหกหรือร่ัวไหล ถาภาชนะ 
บรรจุเกิดแตกหักหรือชํารุด 
  ในกรณีที่มีการติดตรีงภาชนะเก็บวัตถุอันตรายกับตัวยานพาหนะ ถาเปนรถ 
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตองไดรับการตรวจสอบจากกรมการขนสงทางบก ถาเปน 
เรือตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้าํไทยตองไดรับการตรวจสอบจากกรมเจาทา 
             (๒) สัญญลักษณหรือเคร่ืองหมายแสดงคุณสมบัติของวัตถุอันตราย 
ที่ทําการขนสง รวมทั้งคําวา "วัตถุอันตราย" เปนอักษรสแีดงเห็นไดชัดเจน ตดิไวขาง 
ยานพาหนะทัง้สองขาง 
             (๓) เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูขับขี่ยาน 
พาหนะและอปุกรณสําหรับปองกันอุบตัิเหตุที่อาจเกดิขึ้นจากการหกหรือร่ัวไหลของวัตถุ 
อันตราย 
             (๔) เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายทีท่ําการ 
ขนสง เพ่ือแสดงตอเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาทีใ่นขณะที่ขนสงในกรณีที่มีการขนสง 
วัตถุอันตรายเกินหนึ่งพันกิโลกรัมหรือหนึ่งพันลิตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

             (๕) ผูขับขี่ยานพาหนะซึ่งมีความรูเก่ียวกับวัตถุอันตรายที่ทาํการ 
ขนสง โดยผานการฝกอบรมการปองกันและระงับอันตรายจากวัตถุอันตราย 
             (๖) บริเวณที่จอดยานพาหนะเพื่อการขนสงตองกวางขวางเพียงพอ 
ที่จะไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือเปนอปุสรรคตอการสัญจรของสาธารณชน ทั้งนี้ โดยคาํนึงถึง 
ขนาดของกิจการ ลักษณะของภาชนะบรรจุ ปริมาณ และวัตถุอันตรายที่ทําการขนสง ในกรณีที ่
มีการสูบถายหรือแบงบรรจุวัตถุอันตรายในบริเวณที่จอดยานพาหนะ ตองมีอุปกรณสูบถาย  
ระบบการปองกันอันตรายจากการหกหรือร่ัวไหล และระบบปองกันอัคคีภัยที่เหมาะสม 
  บทบัญญัตใินวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการขนสงวัตถุอันตรายที่เปนผลิตภณัฑ 
สําเร็จรูปสําหรับจําหนายโดยตรงตอผูบรโิภค 
  ขอ ๒๐  ในกรณีที่มีการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ จากสถานที่ผลิต 
หรือสถานที่เก็บรักษาวตัถุอันตรายที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผูไดรับใบอนุญาตผลิตวัตถ ุ
อันตรายตองดําเนนิการดังตอไปนี ้
             (๑) จัดใหมีถังหรือบอพักสําหรับกักเก็บน้าํทิ้งจากการประกอบ 
กิจการเพื่อรอการบําบัด หรือจัดสรางระบบบาํบดัน้าํทิ้งที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถบําบดัน้าํ 
ทิ้งใหมีลักษณะเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการระบายน้าํทิ้ง ทั้งนี้ ตอง 
ไมใชวิธีทาํใหเจือจาง 
             (๒) จัดใหมีระบบกําจัดอากาศเสียจากการประกอบกิจการที่มี 
ประสิทธิภาพ โดยสามารถทําใหอากาศท่ีระบายออกมานั้นมีปริมาณของสารเจือปนไมเกินกวา 
คาที่กําหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปริมาณของสารเจือปนในอากาศที ่
ระบายออกมา ทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง 
             (๓) การทําลายภาชนะบรรจุวัตถอัุนตรายรวมทั้งเศษเหลือของวัตถุ 
อันตรายตองใชวิธีการที่เหมาะสมกับวตัถอัุนตราย และหามมิใหมีการทําลายสิ่งเหลานั้นใน 
บริเวณที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอบคุคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
  ขอ ๒๑  เพ่ือประโยชนในการปองกันอันตรายที่อาจเกดิแกบคุคล สัตว พืช  
ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ผูไดรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาวัตถุอันตรายมีหนาที่จดัใหมีการ 
ศึกษา ทดสอบ หรือใหขอมูลเก่ียวกับอันตรายที่อาจเกดิจากวตัถุอันตราย 
  เมื่อมีเหตุอันควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการใหผูไดรับใบอนญุาต  
ผลิตหรือนําเขาวัตถุอันตรายดําเนนิการตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมไดตามควรแกกรณี 
 
 
          หมวด ๕ 
       การแกไขเปลี่ยนแปลงและตออายุใบอนุญาต 
        ------------- 
 
  ขอ ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออกวัตถุอันตราย ซึ่งจาํเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองขอแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการคาของวัตถุอันตราย ประเทศที่ผลิต ผูเช่ียวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสาํหรับการผลติหรือการเก็บรักษา ใหย่ืนหนังสือพรอมใบอนุญาต 
ฉบับเดิมที่ไดรับอนุญาต และเอกสารที่จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงานผูรับผดิชอบในการ 
ควบคุมวตัถุอันตรายนัน้เพือ่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีพิ่จาณณาเห็นควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ตามวรรคหนึ่งไดใหบนัทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาต หรือออกหนังสืออนุญาตให 
แกไขเปลี่ยนแปลง หรือ ออกใบอนญุาตใหใหมโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
  ขอ ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งจาํเปนตอง 
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสาํหรับการเก็บรักษา ช่ือวัตถ ุ
อันตรายที่มไีวในครอบครองหรือปริมาณหรือพ้ืนที่ในการครอบครองวัตถุอันตราย ใหย่ืน 
หนังสือพรอมใบอนญุาตฉบบัเดิมทีไ่ดรับอนุญาต และเอกสารที่จําเปนที่เก่ียวของตอหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพื่อขอแกไขเปลี่ยนแปลง 
  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาทีพิ่จารณาแลวเห็นควรใหแกไขเปล่ียนแปลง 
รายการตามวรรคหนึ่งได ใหบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงลงในใบอนญุาต หรือออกหนังสือ 
อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง หรือออกใบอนุญาตใหใหมโดยไมตองเสียคาธรรมเนยีม 
  ขอ ๒๔  การพิจารณาตออายุใบอนุญาต ใหนําหลักเกณฑการพิจารณาออก 
ใบอนญุาต มาใชบังคับแกการพิจารณาตออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 
  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะกระทําโดยแสดงไวในรายการทาย 
ใบอนญุาตหรอืจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 
 
        บทเฉพาะกาล 
                   ------------- 
 
  ขอ ๒๕  ใหผูไดรับใบอนญุาตประกอบกจิการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายกอนวันที ่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับซึ่งมีสถานที่ผลติหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายไมเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ หรือขอ ๙ แหงกฎกระทรวงนี้ หรือประกาศตาม 
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขปรับปรุงสถานที่ผลิตหรือ 
สถานที่เก็บรักษาวัตถอัุนตราย แลวแตกรณี ใหสอดคลองกับหลักเกณฑตามกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลา ๕ ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
              พลตรี สนั่น ขจรประศาสน 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ และ 
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญตัวิา ผูผลติ นําเขา สงออก  
หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิที่ ๓ ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และ 
การขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนญุาต และการตออายุใบอนญุาตใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๓๗/๕๑ก./๖๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗] 
 
 
 


