
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๒  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 
คิดตามกําลังการผลิตตอป ดังตอไปนี้ 

(ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(ข) ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หาสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(ค) ตั้งแตหาสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หนึ่งรอยเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
(ง) ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย 
คิดตามปริมาณการนําเขาตอป ดังตอไปนี้ 

(ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(ข) ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หาสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(ค) ตั้งแตหาสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หนึ่งรอยเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
(ง) ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย 
คิดตามปริมาณสงออกตอป ดังตอไปนี ้

(ก) ไมถึงสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๕ ก/หนา ๒๙/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หาสิบเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(ค) ตั้งแตหาสิบเมตริกตันขึ้นไป แตไมถึง 
หนึ่งรอยเมตริกตัน  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
(ง) ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
(ก) ไมถึงสิบเมตริกตันตอป 

๑) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ไมถึงหารอยตารางเมตร  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
๒) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตหารอยตารางเมตรขึ้นไป 
แตไมถึงหนึ่งพันตารางเมตร  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๓) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป 
แตไมถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
๔) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(ข) ตั้งแตสิบเมตริกตันขึ้นไปตอป แตไมถึง 
หาสิบเมตริกตันตอป 

๑) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ไมถึงหนึ่งพันตารางเมตร  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๒) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป 
แตไมถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
๓) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(ค) ตั้งแตหาสิบเมตริกตันขึ้นไปตอป 
แตไมถึงหนึ่งรอยเมตริกตันตอป 

๑) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ไมถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
๒) ใชพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการเก็บรักษา 
ตั้งแตสองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 

(ง) ตั้งแตหนึ่งรอยเมตริกตันขึ้นไปตอป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย  ฉบับละ  ๓๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย  ฉบับละ  ๓๐๐ บาท 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(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 
วัตถุอันตรายครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
สําหรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ 
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๕ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


