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กฎหมายเก่ียวกับการขนสงวัตถุอันตรายและของเสีย
อันตราย ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

นางศรีจันทร  อุทโยภาส
ผูอํานวยการสํานักควบคมุวตัถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2546

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนสงวัตถุอันตราย
ทางบก พ.ศ. 2546

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการ
ขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
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พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

เปนกฎหมายหลักท่ีการประกาศควบคุม
การขนสงไดนํามาใช โดยอาศัยมาตรา 5 วรรคสอง 
มาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 20(1) และมาตรา 40(1)
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาบังคับใช
รวมท้ังการขนสงของเสียอันตรายดวย

4

ของเสียวัตถุอันตราย จัดเปนวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ซึ่งการขนสงตองไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอบซึ่ง
วัตถุอันตรายเพื่อขนสง (วอ. 8)
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ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสง   
วัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545

สารสําคัญของประกาศมติฯสารสําคัญของประกาศมติฯ  มีรายละเอียดมีรายละเอียด  ดังนี้ดังนี้
- “การขนสง” หมายความวา การขนสงวัตถุอันตรายทางบก 

ดวยรถหรือพาหนะอื่นใด แตไมหมายความรวมถึงการขนสงวัตถุ
อันตรายทางรถไฟ

- “ผูขนสง” หมายความวา บุคคลที่ประกอบการขนสงและ
ใหหมายความรวมถึงบุคคลอื่นใด ซ่ึงผูขนสงไดมอบหมายชวง
ตอไปใหทําการขนสงดวยไมวาจะมีการมอบหมายชวงกันไปกี่ทอด 
ก็ตาม
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ประกาศมติฯ (ตอ)
- “ผูรับวัตถุอันตราย” หมายความวา บุคคลท่ีรับวัตถุอันตรายจากผูขนสง
- “หนวยงานท่ีรับผิดชอบ” หมายถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- “ฉลาก” หมายความวา สัญลักษณท่ีเปนรูปภาพซึ่งติดไวท่ีหีบหอเพ่ือ

แสดงความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายในการขนสง โดยมีขนาดลักษณะ และ
ขอความตามขอกําหนดการขนสงวัตถุอันตรายท่ีแนบทายประกาศนี้

- “เครื่องหมาย” หมายความวา ส่ิงท่ีทําข้ึนประกอบดวยช่ือท่ีถูกตองของ
วัตถุอันตรายและหมายเลขสหประชาชาติ รวมท้ังสัญลักษณหรือขอความอ่ืนใด 
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในฉลากและปาย ซึ่งติดไวท่ีหีบหอหรือบนผิวนอกของ
แท็งกท่ียกและเคล่ือนยายได แท็งกติดตรึง ตูสินคาหรือพาหนะเพ่ือเตือนถึง
อันตรายของวัตถุอันตราย นั้น
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ประกาศมติฯ (ตอ)

- “เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย” หมายความวา 
เอกสารที่มีการระบุช่ือ ประเภทหรือประเภทยอยของวัตถุอันตราย 
หมายเลขสหประชาชาติ กลุมการบรรจุและปริมาณวัตถุอันตราย 
ตลอดจนการลงลายมือช่ือผูขนสงและผูรับวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ให
เปนไปตามขอกําหนดการขนสงวัตถุอันตรายที่แนบทายประกาศนี้

- “บรรจุภัณฑ” หมายความวา  ภาชนะบรรจุ และ
องคประกอบ อื่น ๆ หรือวัสดุที่จําเปนเพื่อใหภาชนะนั้นปดวัตถุ
อันตรายที่บรรจุอยูอยางมิดชิด
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ประกาศมติฯ (ตอ)

- “หีบหอ” หมายความวา ผลิตภัณฑสําเร็จรูปในการบรรจุ 
ประกอบดวย บรรจุภัณฑและสิ่งที่บรรจุเพื่อการขนสง

- “บรรจุภัณฑชนิด IBCS (INTERMEDIATE BULK 
CONTAINERS” หมายความวา บรรจุภัณฑที่มีขนาดบรรจุไมเกิน 
3,000 ลิตร ที่ไดรับการออกแบบสําหรับการขนยายดวยเครื่องจักร
และผานการทดสอบความตานทานตอความดันที่เกิดจากการขนสง

- “แท็งกที่ยกและเคล่ือนยายได” หมายความวา สิ่งที่ทําข้ึนเพื่อ
บรรจุและถายเทวัตถุอันตราย โดยไมตองถอดอุปกรณโครงสราง 
และเมื่อไดมีการบรรจุเต็มพิกัดแลวสามารถและเคล่ือนยายได
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ประกาศมติฯ (ตอ)
- “แท็งกติดตรึง” หมายความวา ส่ิงท่ีทําข้ึนเพ่ือบรรจุวัตถุอันตรายซึ่งติดตรึงอยู

กับตัวรถอยางม่ันคงและแข็งแรง เชน แท็งกติดตรึงถาวรกับตัวรถ (FIXED 
TANKS) แท็งกติดตรึงไมถาวรกับตัวรถ (DEMOUTABLE TANKS) แท็งก
คอนเทนเนอร  (TANK-CONTAINERS) แท็งก สับ เปล่ียนไดซึ่ งผนั ง
โครงสรางทําดวยโลหะ (TANK SWAP BODIES WITH SHELLS MADE 
OF METALLIC MATERIALS) รถติดต้ังภาชนะบรรจุกาซเรียงกันเปนตับ 
(BATTERY-VEHICLES) และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MULTIPLE-
ELEMENT GAS CONTAINERS หรือ MEGCS) แท็งกพลาสติกเสริมไฟ
เบอร (FIBER-REINFORCED PLASTICS TANKS หรือ FRP) และแท็งก
บรรจุของเสียท่ีทํางานภายใตสุญญากาศ  (VACUUM OPERATED 
WASTE TANKS)

10

ประกาศมติฯ (ตอ)
- “ประเภท” หมายความวา คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ซึ่งแบงตามคุณสมบัติ

ความเปนอันตรายออกเปน 9 ประเภท ไดแก
1. วัตถุระเบิด
2. กาซ
3. ของเหลวไวไฟ
4. ของแข็งไวไฟ สารท่ีลุกไหมไดเอง และสารใหกาซไวไฟเม่ือสัมผัสกับน้ํา
5. สารออกซิไดส และสารอินทรียเปอรออกไซด
6. สารพิษและสารติดเช้ือ
7. วัสดุกัมมันตรังสี
8. สารกัดกรอน
9. วัตถุอันตรายอ่ืน ๆ ซึ่งไมจัดอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 2
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ประกาศมติฯ (ตอ)
- “ประเภทยอย” หมายความวา  คุณสมบัติความเปน
อันตรายของวัตถุอันตรายแตละชนิดท่ีอยู ในประเภท
เดียวกัน ซึ่งอาจแบงออกเปนประเภทยอยไดตามความ
รุนแรงหรือความคลายคลึงกัน

- “ผูท่ีเกี่ยวของกับการขนสงวัตถุอันตราย” ไดแก 
ผูผลิต ผูนําเขา  ผูสงออก  ผู มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย ผูขนสง ผูขับรถ และผูรับวัตถุอันตราย

12

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2546
สาระสําคัญของประกาศกระทรวงฯ มีรายละเอียด ดังน้ี

- ผูผลิต  ผูนําเขา ผูขนสง ผูสงออก ผู มีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ผู ขับรถ และผูรับวัตถุ
อันตราย ตองปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 
นับตั้งแตวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2546 เปนตนไป
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- แท็งกและบรรจุภัณฑที่สรางข้ึนภายหลัง วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2547 ตองเปนไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง 
การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 (ภายใน 360 วัน นับจาก
วันที ่8 ตุลาคม 2546)

- ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูขนสง และผูมีไวในครอบครอง     
ตองนําแท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ (FIXED TANKS) ที่ใชบรรจุวัตถุ
อันตรายไปขอข้ึนทะเบียนแท็งกที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก ผูขนสง และผูมีไวในครอบครองที่ใช
แท็งกยึดติดถาวรกับตัวรถ (FIXED TANKS) ขนสงวัตถุอันตราย
กอนประกาศฉบับนี้ ใชบังคับ ใหใชไดไปจนครบสามปปฏิทินนับจาก
ปที่ออกประกาศ (สิ้นป พ.ศ. 2548) เทานั้น

14

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับ
การขนสงของเสียอันตราย พ.ศ. 2547

สาระสําคัญของประกาศฯ มีรายละเอียด ดังนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความวาของเสียอันตรายที่อยูในความ

รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535

“ผูขนสงของเสียอันตราย” หมายความวา ผูขนสงตาม
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เ ร่ือง การขนสงวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2545
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“ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย” หมายความวา ผูมีไวใน
ครอบครองของเสียอันตรายตั้งแต 100 กิโลกรัมตอเดือนข้ึนไป 
แบงออกเปนสองขนาดดังนี้

(1) ขนาดใหญ ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย
ตั้งแต 1,000 กิโลกรัมตอเดือนข้ึนไป

(2) ขนาดกลาง ไดแก ผูกอกําเนิดของเสียอันตราย
ตั้งแต 100 กิโลกรัมตอเดือนข้ึนไปแตไมถึง 1,000 กิโลกรัมตอเดือน

ผูมีไวในครอบครองของเสียอันตรายไมเกิน 100 กิโลกรัมตอ
เดือน ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ฉบับนี้

16

“เอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย” หมายความวา 
เอกสารที่ออกใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงของเสีย
อันตรายและผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายเพื่อ
เปนหลักฐาน ในการมอบหมายใหขนสงของเสียอันตรายที่อยูใน
ความครอบครองของตนจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง

“เลขประจําตัว” หมายความวา เลขที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ออกใหกับผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงของ
เสียอันตรายหรือผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย 
เพื่อใชในการติดตามการขนสงของเสียอันตราย ตามระบบ
เอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย
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ใหผูกอกําเนิดของเสียอันตราย ผูขนสงของเสีย
อันตรายหรือผูเก็บรวบรวมบําบัดและกําจัดของเสียอันตราย
ตองแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวตามแบบกํากับการขนสง-01
ทายประกาศกระทรวงน้ี และใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกเลขประจําตัวใหกับผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับจาก
วันท่ีไดรับแจง

18


