
 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุ
อันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ซ่ึงไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่   
๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  นั้น 

เนื่องจากหนวยงานหลายฝายที่เกี่ยวของยังขาดความพรอมในการที่จะปฏิบัติตามขอกําหนด
ของประกาศดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๐  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ใหขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เ ร่ือง  การประกันภัย 
ความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จากที่
กําหนดไวเดิม  เปน  “ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โฆสิต    ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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