
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการผ่อนผนัส าหรบัการน ากลับเข้ามา  หรือสง่กลบัออกไปซึง่วตัถุอนัตราย 

ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20/3  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  1 
การผ่อนผันส าหรบัการน ากลับเข้ามา 

 
 

ข้อ 3 ให้การน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  1  ชนิดที่  2  หรือชนิดที่  3   
ที่การส่งออกได้ปฏิบัติตามมาตรา  21  มาตรา  22  หรือมาตรา  23  แล้ว  และเป็นกรณีที่มีความจ าเป็น  
ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุอันตรายที่น ากลับเข้ามาต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย  ภาชนะบรรจุ  
หรือฉลาก  และต้องมีเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  (batch  number  หรือ  lot  number)  
เดียวกันกับวัตถุอันตรายที่ส่งออกไป 

(2) เป็นวัตถุอันตรายที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน  1  ปี  นับตั้งแต่
วันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

(3) การน ากลับเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายต้องกระท าโดยผู้ส่งออกวัตถุอันตรายดังกล่าว 
ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขอผ่อนผันการน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย   

ให้ยื่นค าขอตามแบบ  วอ./สธ  17  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว 
การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  กองด่านอาหารและยา  ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  หรือยื่น  ณ  หน่วยงาน  สถานที่  หรือยื่นตามวิธีการอื่น  ที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 5 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห็นควรผ่อนผันการน ากลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบผ่อนผันเพ่ือเป็นหลักฐานโดยการบันทึก 
ลงในท้ายแบบ  วอ./สธ  17  ท้ายประกาศนี้  โดยใบผ่อนผันให้ใช้ได้ไม่เกิน  45  วัน  นับแต่วันที่ออกใบผ่อนผันนั้น 

ทั้งนี้  เมื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับการผ่อนผันการน ากลับเข้ามาได้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  
และมีเหตุอันควรสงสัย  พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งอายัดวัตถุอันตรายดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษา 
ของผู้น ากลับเข้ามา  เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในค าขอ 

หมวด  2 
การผ่อนผันส าหรบัการส่งกลับออกไป 

 
 

ข้อ 6 ให้การส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่   1  ชนิดที่  2   
หรือชนิดที่  3  ที่การน าเข้าได้ปฏิบัติตามมาตรา  21  มาตรา  22  หรือมาตรา  23  แล้ว  และเป็น
กรณีที่มีความจ าเป็น  ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุอันตรายที่ส่งกลับออกไปต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย  ภาชนะบรรจุ  
หรือฉลาก  และต้องมีเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต  (batch  number  หรือ  lot  number)  
เดียวกันกับวัตถุอันตรายที่น าเข้ามา 

(2) การส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายต้องส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง  และต้องกระท าโดย 
ผู้น าเข้าวัตถุอันตรายดังกล่าว 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอผ่อนผันการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย   
ให้ยื่นค าขอตามแบบ  วอ./สธ  18  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว 

การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) กองด่านอาหารและยา  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ในกรณีที่วัตถุอันตราย 

อยู่ในอารักขาของศุลกากร 
(2) กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

ในกรณีที่วัตถุอันตรายอยู่นอกอารักขาของศุลกากร 
หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   หรือยื่น  

ณ  หน่วยงาน  สถานที่  หรือยื่นตามวิธีการอื่น  ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดก็ได้ 
ข้อ 8 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห็นควรผ่อนผันการส่งกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบผ่อนผันเพ่ือเป็นหลักฐาน 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



โดยการบันทึกลงในท้ายแบบ  วอ./สธ  18  ท้ายประกาศนี้  โดยใบผ่อนผันให้ใช้ได้ไม่เกิน  45  วัน  นับแต่วันที่
ออกใบผ่อนผันนั้น 

ในการพิจารณาค าขอผ่อนผัน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุอันตรายในกรณีที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย  หรือตามที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ไพศาล  ดัน่คุ้ม 
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 
แบบ วอ./สธ 17 

ค ำขอผ่อนผันกำรน ำกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งวัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
ข้าพเจ้า  

(บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) 
อาย ุ ปี สัญชาติ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
สถานท่ีติดต่อตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์ โทรสาร  

ขอผ่อนผันการปฏิบัติในการน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย จ านวน รายการ  รายละเอียดตามรายการแนบท้าย 
เหตุผลความจ าเป็นในการน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร   
   
วัตถุประสงค์ของการน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร   
ใบขนสินค้าขาออก เลขที ่ รายการที ่  
(ค าขอผ่อนผัน 1 ฉบับ ใช้ได้ส าหรับใบขนสินค้าขาออก 1 ฉบับ เท่านั้น) 

ข้อมูลวัตถุอันตรำยที่จะน ำกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ปริมาณที่น ากลับเข้ามา รวม กิโลกรมั / ลติร / เมตริกตัน 
จ านวน x ขนาดบรรจ ุ   
   
ใบก ากับสินค้า (Invoice) เลขท่ี ลงวันที่  
เอกสารก ากับการขนส่ง เช่น B/L หรืออ่ืน ๆ เลขท่ี ลงวันที่  
ประเทศต้นทาง   
ช่ือด่านศุลกากรขาเข้า ช่ือด่านอาหารและยาขาเข้า  
น ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยพาหนะ ช่ือพาหนะ  
วันท่ีพาหนะจะมาถึงด่านศุลกากร  

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย คือ 
 1. หนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 2. เอกสารจากคู่ค้าต่างประเทศท่ีแสดงถึงสาเหตุหรือเหตุผลของการส่งคืนวัตถุอันตรายดังกล่าวกลับเข้ามา 
 3. ส าเนาใบขนสินค้าขาออก และส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice) ท่ีระบุในใบขนสินค้าขาออก 
 4. ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice) ท่ีระบุในใบขนสินค้าขาเข้า 
 5. ส าเนาเอกสารก ากับการขนส่งขาเข้า เช่น B/L, Airway bill เป็นต้น 
 6. ภาพถ่ายภาชนะบรรจุ และฉลากท่ีแสดงชื่อทางการค้า ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญและเลขท่ี/อักษรแสดงครั้งท่ีผลิต (อาจมากกว่า 1 ภาพ) 
 7. อื่น ๆ (ระบุ)   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 

 ลงช่ือ ผู้ขอ 
 ( ) 

ใบผ่อนผันกำรน ำกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรซ่ึงวัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

 ผ่อนผันให้น ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย และออกใบผ่อนผัน เลขท่ี  
ออกให้ ณ วันท่ี เดือน พ.ศ. เพื่อเป็นหลักฐานการผ่อนผัน 
ใบผ่อนผันฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที ่ เดือน พ.ศ.  
การก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม    

 ลงช่ือ พนักงานเจ้าหน้าที ่
 ( ) 
  

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที ่
เลขรับที่  
วันที่  



 
-2- 

 
รำยกำรแนบท้ำยค ำขอผ่อนผันกำรน ำกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งวัตถุอันตรำย 

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

ใบผ่อนผัน เลขที่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   

รายชื่อวัตถุอันตรายทีข่อผ่อนผันการปฏิบัติในการน ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร  จ านวน รายการ  โดยมรีายละเอียดดังนี ้

๑. ช่ือทางการค้า ประเทศก าเนิด  
 ชนิดของวัตถุอันตราย 
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถอุันตรายชนิดที่ ๑ เลขท่ี  
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย เลขท่ี  
  ใบรับแจ้งการด าเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขท่ี  
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย เลขท่ี  
  ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เลขท่ี  

 เลขที/่อักษรแสดงครั้งที่ผลิต วันท่ีผลิต วันหมดอาย ุ ปริมาณที่ส่งออก   ปริมาณที่น ากลับเข้ามา 
           
           
           

 ปริมาณที่ส่งออก รวม กิโลกรมั / ลติร / เมตริกตัน 
 จ านวน x ขนาดบรรจ ุ   
   
 รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด)  
   
   
 เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Mark)  
 วัตถุอันตรายดังกล่าวส่งออกไปยังประเทศ   

(ระบุรายการเพิม่เตมิได้) 

 ลงช่ือ ผู้ขอ 
 ( ) 
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ค ำขอผ่อนผันกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งวัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
ข้าพเจ้า  

(บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) 
อาย ุ ปี สัญชาติ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
สถานท่ีติดต่อตั้งอยู่เลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท ์ โทรสาร  

ขอผ่อนผันการปฏิบัติในการส่งกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย จ านวน รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย 
เหตุผลความจ าเป็นในการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร   
   
ใบขนสินค้าขาเข้า เลขที ่ รายการที ่  
(ค าขอผ่อนผัน 1 ฉบับ ใช้ได้ส าหรับใบขนสินค้าขาเข้า 1 ฉบับ เท่านั้น) 

ข้อมูลวัตถุอันตรำยที่จะส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร 
ปริมาณที่ส่งกลับออกไป รวม กิโลกรมั / ลติร / เมตริกตัน 
จ านวน x ขนาดบรรจ ุ   
   
ใบก ากับสินค้า (Invoice) เลขท่ี ลงวันที่  
เอกสารก ากับการขนส่ง เช่น B/L หรืออ่ืน ๆ เลขท่ี ลงวันที่  
ประเทศปลายทาง ช่ือด่านศุลกากรขาออก  
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะ ช่ือพาหนะ  
วันท่ีพาหนะจะออกจากด่านศุลกากร  

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย คือ 
 1. หนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
 2. ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า และส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice) ท่ีระบุในใบขนสินค้าขาเข้า 
 3. ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice) ท่ีระบุในใบขนสินค้าขาออก 
 4. ส าเนาเอกสารก ากับการขนส่งขาออก เช่น B/L, Airway bill เป็นต้น 
 5. ภาพถ่ายภาชนะบรรจุ และฉลากท่ีแสดงชื่อทางการค้า ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญ และเลขท่ี/อักษรแสดงครั้งท่ีผลิต (อาจมากกว่า 1 ภาพ) 
 6. หนังสือจากคู่ค้าต่างประเทศท่ีแสดงถึงสาเหตุหรือเหตุผลท่ีต้องส่งกลับออกไป (กรณีเกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่ง) 
 7. อื่น ๆ (ระบุ)   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริงทุกประการ 

 ลงช่ือ ผู้ขอ 
 ( ) 

ใบผ่อนผันกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจกัรซ่ึงวัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

 ผ่อนผันให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย และออกใบผ่อนผัน เลขท่ี  
ออกให้ ณ วันท่ี เดือน พ.ศ. เพื่อเป็นหลักฐานการผ่อนผัน 
ใบผ่อนผันฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที ่ เดือน พ.ศ.  
การก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม    

 ลงช่ือ พนักงานเจ้าหน้าที ่
 ( ) 
 
  

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที ่
เลขรับที่  
วันที่  
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รำยกำรแนบท้ำยค ำขอผ่อนผันกำรส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งวัตถุอันตรำย 

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

ใบผ่อนผัน เลขที่  
ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.  
ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   

รายชื่อวัตถุอันตรายทีข่อผ่อนผันการปฏิบัติในการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จ านวน รายการ  โดยมรีายละเอียดดังนี ้

๑. ช่ือทางการค้า ประเทศก าเนิด  
 ชนิดของวัตถุอันตราย 
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถอุันตรายชนิดที่ ๑ เลขท่ี  
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย เลขท่ี  
  ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขท่ี  
  วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย เลขท่ี  
  ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เลขท่ี  

 เลขที/่อักษรแสดงครั้งที่ผลิต วันท่ีผลิต วันหมดอาย ุ ปริมาณที่น าเข้า  ปริมาณทีส่่งกลับออกไป 
           
           
           

 ปริมาณที่น าเข้า รวม กิโลกรมั / ลติร / เมตริกตัน 
 จ านวน x ขนาดบรรจ ุ   
   
 รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด)  
   
   
 เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Mark)  
 วัตถุอันตรายดังกล่าวน าเข้ามาจากประเทศ   

(ระบุรายการเพิม่เตมิได้) 

 ลงช่ือ ผู้ขอ 
 ( ) 


