สาหรับการรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง)
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสาหรับการนากลับเข้ามา หรือการส่งกลับออกไป
ซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ....
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐/๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ว ัต ถุอ ัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญัติวัตถุอัน ตราย (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโรงงานอุต สาหกรรมใน
ฐานะหน่ว ยงานผู้รับ ผิด ชอบในการควบคุม วัต ถุอัน ตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ วัตถุอันตราย ตามประกาศนี้หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออก
ตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ให้การนากลับ เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจัก ร
ซึ่งวัตถุอันตรายตามข้อ ๑ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แล้ว ได้รับการผ่อนผันไม่ต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๒.๑ เป็นวัตถุอันตรายที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน
๒.๒ เป็นวัตถุอันตรายที่มีสภาพคงเดิมและไม่มีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอผ่อนผันสาหรับการนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ วัตถุอันตราย ให้ยื่นคาขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนากลับ เข้ามาในราชอาณาจักรให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบ วอ./อก. ...
ท้ายประกาศนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้ว ถ้าเห็นควรผ่อนผัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบผ่อนผัน โดยใบผ่อนผันให้ใช้ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนาม
การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ยื่นคาขอตามแบบ วอ./อก. ... ท้ายประกาศนี้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาเอกสารหลักฐานแล้ว ถ้าเห็นควรผ่อนผัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบผ่อนผัน โดยใบผ่อนผัน
ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนาม
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ......................................
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วอ./อก. ...
แบบคาขอผ่อนผันการนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ........................................................................ อายุ ......................สัญชาติ ......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร.................................................................................................................................
สถานที่ทาการหรือที่อยู่........................หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต ........................................ อาเภอ ..........................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ .......................... โทรสาร ..............................
ขอผ่อนผันการปฏิบัติในการนากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ วัตถุอันตรายชื่อ
..............................................................................................................................................................................
ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เลข ๑๕ หลัก .....................................................................................................
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนของวัตถุอันตราย เลขที่ ................................................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใบแจ้งการดาเนินการฯ เลขที่ ............................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบอนุญาตส่งออกฯ เลขที่ ...................................................................................
ข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออก ตามแบบ วอ./อก.๖ เลขรับที่ .................... วันที่ ....................................
ปริมาณที่ส่งออก ............................. กิโลกรัม เลขที่ใบขนสินค้าขาออก .............................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ชนิด ขนาด และจานวน) ...........................................................................................
ประเทศปลายทาง ...................................
เหตุผลความจาเป็นในการนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร ...................................................................................
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่จะนากลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ปริมาณรวม .......................... กิโลกรัม INVOICE เลขที่ ............................................ ลงวันที่ ..........................
เอกสารกากับการขนส่ง เช่น B/L หรืออื่นๆ เลขที่ ............................... ลงวันที่ ..................................................
ประเทศต้นทาง ................................................... ชื่อด่านศุลกากรขาเข้า............................................................
นาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะ ....................................
กาหนดวันที่พาหนะจะมาถึงด่านศุลกากร ......./......./.....
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร O สาเนาเอกสารกากับการขนส่ง
O สาเนาเอกสาร Invoice
O สาเนาใบขนสินค้าขาออก
O ภาพถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการห่อหุ้มหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ก่อนส่งออกไปและที่จะนากลับเข้ามา
O หนังสือมอบอานาจพร้อมเอกสารประกอบ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ขอ
(...........................................)
วันที่ ............/................../............

-๒-

วอ./อก. ...

ใบผ่อนผันการนากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย
เห็นควรผ่อนผันให้นากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ... ชื่อ ...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยใบผ่อนผันนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...................
เลขทีใ่ บผ่อนผัน ..................................................................
ลงชื่อ ............................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ....................

วอ./อก. ...
แบบคาขอผ่อนผันการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ซึ่งวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ........................................................................ อายุ ......................สัญชาติ ......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร.................................................................................................................................
สถานที่ทาการหรือที่อยู่........................หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ..............................
ตาบล/แขวง ..................................... อาเภอ/เขต ........................................ อาเภอ ..........................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ .......................... โทรสาร ..............................
ขอผ่อนผันการปฏิบัติในการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ วัตถุอันตรายชื่อ
..............................................................................................................................................................................
ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เลข ๑๕ หลัก .....................................................................................................
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนของวัตถุอันตราย เลขที่ ................................................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใบแจ้งการดาเนินการฯ เลขที่ ............................................................................
กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบอนุญาตนาเข้าฯ เลขที่ ...................................................................................
ข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นาเข้า ตามแบบ วอ./อก.๖ เลขรับที่ .................... วันที่ ....................................
ปริมาณทีน่ าเข้า ............................. กิโลกรัม เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า .............................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ชนิด ขนาด และจานวน) ...........................................................................................
ประเทศต้นทาง ...................................
เหตุผลความจาเป็นในการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ...............................................................................
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่จะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ปริมาณรวม .......................... กิโลกรัม INVOICE เลขที่ ............................................ ลงวันที่ ..........................
เอกสารกากับการขนส่ง เช่น B/L หรืออื่นๆ เลขที่ ............................... ลงวันที่ ..................................................
ประเทศปลายทาง ................................................. ชื่อด่านศุลกากรขาออก.........................................................
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะ .......................................................
กาหนดวันที่พาหนะจะออกจากด่านศุลกากร ............/.............../...........
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร O สาเนาเอกสารกากับการขนส่ง
O สาเนาเอกสาร Invoice
O สาเนาใบขนสินค้าขาเข้า
O ภาพถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการห่อหุ้มหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ก่อนนาเข้ามาและที่จะส่งกลับออกไป
O หนังสือมอบอานาจพร้อมเอกสารประกอบ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ขอ
(...........................................)
วันที่ ............/................../............

-๒ใบผ่อนผันการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
เห็นควรผ่อนผันให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรซึง่ วัตถุอันตราย ชนิดที่ ..... ชื่อ ........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โดยใบผ่อนผันนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ...................
เลขทีใ่ บผ่อนผัน ..................................................................
ลงชื่อ ............................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ....................

ความเป็นมา
ตามที่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๓ ในกรณี
ที่มีความจําเป็นต้องนํากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แล้ว ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่ มีอํานาจสั่งผ่อ นผัน การปฏิ บั ติ ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้การผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนด
โดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดําเนินการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทําร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการผ่อนผันสําหรับการนํากลับเข้ามา หรือการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ....
สรุปสาระสําคัญ
(๑) การออกประกาศนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันนํากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุ
อันตราย ดังนี้
- เป็นวัตถุอันตรายที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน
- เป็นวัตถุอันตรายที่มีสภาพคงเดิมและไม่มีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
(๓) การยื่นขอผ่อนผันสําหรับการนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคําขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๔) ใบผ่อนผันให้ใช้ได้ ๓๐ วันนับแต่วันที่ลงนาม

