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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา หรือผูเก็บ 
รักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ ตองชําระคาธรรมเนียมรายปในวันที่แจงการผลิต 
นําเขา สงออก หรือเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตราย และตองชําระคาธรรมเนียมรายปตอไป 
ทุกปไมเกินวันที่ครบกําหนดรอบปนับแตวันดังกลาว 
  ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา หรือผูเก็บรักษาเพื่อ 
การคาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองชําระคาธรรมเนียมรายปในวันที่ไดรับใบอนุญาตผลิต นําเขา  
สงออก หรือเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตราย และตองชําระคาธรรมเนียมรายปตอไปทุกป 
ไมเกินวันที่ครบกําหนดรอบปนับแตวันดังกลาว 
  ในกรณีที่ไมมีการแจงตามวรรคหนึ่งหรือไมมีการไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง  
ใหถือวันที่เริ่มประกอบกิจการตามความเปนจริงที่พิสูจนไดเปนเกณฑในการเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมรายป 
  ขอ ๒  คําขอชําระคาธรรมเนียมรายป ใหใชแบบ วอ.๑๐ ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ ๓  ใหผูผลิตเพ่ือการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา หรือผูเก็บ 
รักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ หรือชนิดที ่๓ ยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมรายปตอ 
หนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายชนิดนั้น ๆ 
  ใหผูเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายหลายชนิดที่อาจอยูในความรับผิดชอบ 
ของหลายหนวยงานย่ืนคําขอชําระคาธรรมเนียมรายปตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม 
  หนวยงานผูรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะมอบอํานาจใหหนวยงาน 
อื่นที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูรับชําระคาธรรมเนียม 
รายปแทนก็ได 
  ขอ ๔  ใหกําหนดคาธรรมเนียมรายป ดังตอไปนี ้
           (๑) ผูผลิตวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการผลิตวัตถุ 
        อันตรายชนิดท่ี ๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกันตั้งแต 
        หารอยกิโลกรัมหรือหารอยลิตรขึ้นไป แตไมถึง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                 สิบเมตริกตัน    ปละ  ๒,๕๐๐ บาท 
           (๒) ผูผลิตวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการผลิตวัตถุ 
        อันตรายชนิดท่ี ๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกันตั้งแต 
        สิบเมตริกตันขึ้นไป   ปละ  ๕,๐๐๐ บาท 
           (๓) ผูนําเขาวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนําเขา 
        วัตถุอันตรายชนิดที ่๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกัน 
        ตั้งแตหารอยกิโลกรัมหรือหารอยลิตรขึ้นไป  
        แตไมถึงสิบเมตริกตัน   ปละ  ๒,๕๐๐ บาท 
           (๔) ผูนําเขาวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนําเขา 
        วัตถุอันตรายชนิดที ่๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกัน 
        ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป   ปละ  ๕,๐๐๐ บาท 
           (๕) ผูสงออกวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการสงออกวัตถ ุ
        อันตรายชนิดท่ี ๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกันตั้งแต 
        หารอยกิโลกรัมหรือหารอยลิตรขึ้นไป แตไมถึง 
        สิบเมตริกตัน    ปละ  ๒,๕๐๐ บาท 
           (๖) ผูสงออกวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการสงออกวัตถ ุ
        อันตรายชนิดท่ี ๒ และหรือชนิดที ่๓ รวมกัน ต้ังแต 
        สิบเมตริกตันขึ้นไป   ปละ  ๕,๐๐๐ บาท 
           (๗) ผูเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณ 
        การเก็บรักษาวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ และหรือชนิดที ่๓  
        รวมกันตั้งแตหนึ่งเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึงสิบเมตริกตัน 
        หรือที่ใชพื้นที่เฉพาะในสวนของการเก็บรักษาตั้งแต 
        หาสิบตารางเมตรขึ้นไป แตไมถึงหารอยตารางเมตร 
         ปละ  ๒,๕๐๐ บาท 
           (๘) ผูเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณ 
        การเก็บรักษาวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ และหรือชนิดที ่๓  
        รวมกันตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึงหน่ึงรอย 
        เมตริกตัน หรือที่ใชพื้นที่เฉพาะในสวนของการเก็บรักษา 
        ตั้งแตหารอยตารางเมตรขึ้นไป แตไมถึงหน่ึงพัน 
        ตารางเมตร    ปละ  ๕,๐๐๐ บาท 
           (๙) ผูเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณ 
        การเก็บรักษาวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ และหรือชนิดที ่๓  
        รวมกันตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไป หรือท่ีใชพ้ืนท่ี 
        เฉพาะในสวนของการเก็บรักษาตั้งแตหนึ่งพัน 



   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    

        ตารางเมตรขึ้นไป    ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ขอ ๕  ผูผลิต นําเขา หรือสงออกวัตถุอันตรายซึ่งตองชําระคาธรรมเนียมรายป 
หลายประเภท ใหชําระคาธรรมเนียมรายปประเภทท่ีสูงเพียงอยางเดียว 
  ขอ ๖  ใหผูเก็บรักษาเพื่อการคาปลีกซึ่งวัตถุอันตรายไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
รายป 
  ขอ ๗  ใหผูขายวัตถุอันตรายไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายป 
  ขอ ๘  ใหผูผลิตเพ่ือการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา หรือผูเก็บ 
รักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ่๒ หรือชนิดที ่๓ อยูแลวในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
และเปนผูที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายปจนถึง 
วันท่ีใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษส้ินอายุ 
  
     ใหไว ณ วันที ่๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
               พลตร ีสน่ัน ขจรประศาสน 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๕ วรรคสอง และ 
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหผูผลิตเพื่อ 
การคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขายซึ่งวัตถุอันตราย 
ชนิดท่ี ๒ หรือชนิดที ่๓ ชําระคาธรรมเนียมรายป โดยอัตราคาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตรา 
ที่กําหนดไวทายพระราชบัญญัติดังกลาว และมีอํานาจออกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมได  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๓๗/๕๑ก/๗๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗] 
 
 
 


