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กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 
 คิดตามกําลังการผลิตตอป  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (ข) ต้ังแตสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง 
  หาสิบเมตริกตัน   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ค) ต้ังแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง 
  หนึ่งรอยเมตริกตัน  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
 (ง) ต้ังแตหนึ่งรอยเมตริกตันข้ึนไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
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(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย 

 คิดตามปริมาณการนําเขาตอป  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 (ข) ต้ังแตสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง 

  หาสิบเมตริกตัน   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (ค) ต้ังแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง   

  หนึ่งรอยเมตริกตัน    ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

 (ง) ต้ังแตหนึ่งรอยเมตริกตันข้ึนไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย 

 คิดตามปริมาณสงออกตอป  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 (ข) ต้ังแตสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง 

  หาสิบเมตริกตัน   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (ค) ต้ังแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไป  แตไมถึง 

  หนึ่งรอยเมตริกตัน  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

 (ง) ต้ังแตหนึ่งรอยเมตริกตันข้ึนไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

 (ก) ไมถึงสิบเมตริกตันตอป 

  ๑) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 

   ไมถึงหารอยตารางเมตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

  ๒) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 

   ต้ังแตหารอยตารางเมตรขึ้นไป 

   แตไมถึงหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

  ๓) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 

   ต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป 

   แตไมถึงสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
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  ๔) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ต้ังแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข) ต้ังแตสิบเมตริกตันข้ึนไปตอป  แตไมถึง 
  หาสิบเมตริกตันตอป 
  ๑) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ไมถึงหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  ๒) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป 
   แตไมถึงสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ๓) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ต้ังแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (ค) ต้ังแตหาสิบเมตริกตันข้ึนไปตอป 
  แตไมถึงหนึ่งรอยเมตริกตันตอป 
  ๑) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ไมถึงสองพันตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ๒) ใชพื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา 
   ต้ังแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท   
 (ง) ต้ังแตหนึ่งรอยเมตริกตันข้ึนไปตอป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท   
(๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาตตาม  (๒)  (๓)  (๔) 
 และ  (๕)    ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๑๐) ใบแทนใบอนุญาตตาม  (๖)  และ  (๗) ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๑) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  
 วัตถุอันตรายคร้ังละเทากับคาธรรมเนียม 
 สําหรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
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(๑๒) การตออายุใบอนุญาตคร้ังละเทากับ 
 คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมีการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม 
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมาตรา  ๕  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 


