
คําถามที่ถามบอยจากการเขาใชระบบ  
FAQ (Frequently Asked Questions) 

ระบบจัดการวัสดุที่ไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส 
 
ผูกอกําเนิด 
คําถาม เขาสูระบบแลวระบบใหกลบัไป Login ใหม 
ตอบ ปญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยสวนใหญจะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่อง

ของผูใชงานใหทานปรับแตง Browser Option ของทานดังนี ้
 เขาเมน ูTools - > Internet Option - > Security Setting -> Medium -> Reset 
 เขาเมน ูTools - > Internet Option - > Privacy -> Low 

“ปด Browser แลว เปด Browser และใชงานใหมอีกครั้ง” 
 
คําถาม ตองการใชระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนกิสเกี่ยวกับวัสดุไมใชแลวของกรมโรงงานอตุสาหกรรม

คร้ังแรกตองทาํอยางไรบาง 
ตอบ เขามาที่เว็บไซตกรมโรงงานอุตสาหกรรม  บริการอิเล็กทรอนกิส  ระบบจัดการวัสดุที่ไมใช

แลว ทานสามารถใชรหัสประจําตัว (เลขประจําตัว 13 หลัก diwgXXXXXXX หรือ เลขทะเบียน
โรงงาน) และรหัสผาน login เขาระบบและใชงานไดทันท ี 

 
คําถาม  เลขประจําตัว 13 หลักหมายถงึอะไร และจําเปนตองมหีรือไม 
ตอบ หมายถงึรหัสที่กรมโรงงานออกใหสําหรับผูที่ดําเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หากโรงงาน

ของทานไมไดดําเนนิการเกีย่วกับของเสียอันตรายก็ไมจาํเปนตองมีเลขประจําตัว 13 หลัก (เลข
ประจําตัว 13 หลักมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX สําหรับผูกอกาํเนิด และ DIW-D-
XXXXXXXXX สําหรับผูรับกาํจัด/บําบัด) 

 
คําถาม หากยังไมมีชื่อผูใช และรหัสผานใดๆ เลยจะตองทาํอยางไร 
ตอบ ทานตองพจิารณาวาโรงงานของทานมีของเสียที่เปนอนัตราย หรือไม  
 ถาไมมีวสัดุไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย ใหไปที่เมน ู“สมัครใชบริกาสําหรับผูประกอบการ” 

จากนั้นใหกรอกขอมูลเกี่ยวกบัโรงงาน ตามแบบฟอรมการสมัครใชบริการ เมื่อทานกรอกขอมูล และ
กดตกลงเรียบรอยแลว ระบบจะแสดง “รหัสประจําตัวผูใช” และ “รหัสผาน” จากนั้นทานสามารถใช
รหัสประจําตัวผูใชและรหัสผานนี้ ในการขออนุญาตและการแจงขนสงได 
ถามีวสัดุไมใชแลวที่เปนอันตราย ทานสามารถไปที่เมนู “สมัครใชบริการสําหรับผูประกอบการ” 
จากนั้นใหกรอกขอมูลเกี่ยวกบัโรงงาน เมื่อทานกรอกขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลวระบบจะแสดง 
“รหัสประจําตัวผูใช” และ “รหัสผาน”  และเมื่อไดรหัสประจําตัวผูใชและรหัสผานแลว ทานสามารถ
เขาไปขออนุญาตตางๆ ในระบบได แตกอนที่ทานจะแจงการขนสงของเสียอันตราย ทานตอง
ดําเนินการขอหมายเลขประจําตัว 13 หลัก กอน โดย ดาวนโหลดแบบฟอรมขอมีเลขประจําตัว 13 



หลัก หรือติดตอไปที่หมายเลขโทรศัพท  02-202 4127      (คุณบรรจง)  จากนั้นคอยมาขออนุญาต
และแจงขนสงก็ได ซึ่งรหัสประจําตัว 13 หลักนี้ สามารถใชเปนรหัสผูใชและรหัสผานเพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ได เนื่องจากครอบคลุมทั้งวัสดุไมใชแลวที่ไมเปนอันตรายและเปนอันตราย 

 
คําถาม ตองการแจงเปลี่ยนแปลงชือ่โรงงาน ที่อยู การประกอบกิจการไมตรงกับใบอนุญาต เนื่องจากมี

การโอนหรือ การเปลี่ยนชื่อทีต้ั่งสํานกังานหรือโรงงาน ตองดําเนินการอยางไร 
ตอบ  แฟกซเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ  พรอมใบปะหนาแจงความประสงค มาทีศู่นย

สารสนเทศ โรงงานอุตสาหกรรม แฟกซมาที่ 02-2024177 เชน  
 - รง.4 (ลําดับที่ 1+7+8+หนังสือรับรองบริษัท)  
 - โรงงานที่ต้ังอยุในนิคมอุตสาหกรรมฯ ใหแฟกซหลักฐานของการนิคมที่มีขอความแสดงถึง

ความเปลีย่นแปลง 
 
คําถาม สมัครใชบริการระบบแจงไมพบเลขทะเบียนโรงงาน หรือวาวนัที่แจงเริม่ประกอบกิจการไมตรง

ฐานขอมูลตองดําเนินการอยางไร 
ตอบ 1)  ทานสามารถดูวันเริ่มประกอบกิจการไดดังนี ้

-  สําหรับโรงงานที่อยูในนิคมอุตสาหกรรม  ดูจากใบรับแจงประกอบอตุสาหกรรม (กนอ.03/2)    
-  สําหรับโรงงานที่อยูนอกนคิมอุตสาหกรรมและมีใบ รง.4 ใหดูจากลําดับที่ 3 ขอ 2 

 2) แฟกซเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ   
-  กนอ.03/2 หรือ รง.4 (ลําดับที่ 1+3+9) พรอมใบปะหนาแจงความประสงค มาที่ศูนย
สารสนเทศ โรงงานอุตสาหกรรม แฟกซมาที่ 02-2024177 

 
คําถาม เมื่อเขาสูระบบแลว ระบบแจงวา “โรงงานทานมีสถานะเปนเลิกประกอบกิจการ” 
ตอบ อาจเกิดจากมกีารปรับปรุงฐานขอมูลโรงงานหรือเปลี่ยนหรือยกเลกิเลขทะเบียนเดิม        

ผูประกอบการตองสงใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หนา 1,3,7,8,9 หรือสงใบตออายุ
หรือเอกสารของการนิคมอตุสาหกรรมฯ ที่แสดงวาโรงงานของทานยงัประกอบกิจการอยูมาที่ 
02-202 4177  (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  เพื่อตรวจสอบขอมูล พรอมแจงผู
ติดตอและเบอรโทรศัพท 

 
คําถาม ลืมรหัสการเขาใชระบบ (กรณีไมทราบอีเมลที่แจงไว) หรือเนื่องจากมกีารสมัครโดยเจาหนาที่คน

เกาทีล่าออกไปแลวตองดําเนินการอยางไร 
ตอบ แจงขอตรวจสอบรหัสเปนลายลักษณอักษร พรอมแนบหลักฐานประกอบ ดูรายละเอียดไดที่หนา 

Login (http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp) ของระบบ “หมายเหตุ กรณีไมสามารถ
ตรวจสอบรหัสผานทางอิเล็กทรอนิกสได ใหสงเอกสารดงัรายละเอียด <<คลิกทีน่ี>่>“  

 
 



คําถาม  ตองการเปลี่ยนอีเมลที่แจงไวกับระบบจะตองทําอยางไรบาง 
ตอบ   ใหจัดสงเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp  
 
คําถาม การสมัครใชบริการอีกกี่วนัถงึจะไดรับรหัสประจําตัวผูใชและรหัสผาน 
ตอบ เมื่อทานสมัครใชบริการเรียบรอยแลวระบบจะแจงรหัสประจําตัวผูใชและรหัสผานทนัที        
 
คําถาม ถามีเลขประจาํตัว 13 หลักและรหัสผานหรอืรหัสประจําตวัผูใช (เลขทะเบียนโรงงาน) และ

รหัสผานแลว เมื่อเขาสูระบบ และระบบแจงวา “ไมพบสมาชิกดังกลาวในระบบ หรือ
รหัสผานไมถกูตอง”  

ตอบ 1) ใหตรวจสอบรหัสประจําตวัผูใช ถาเปนเลขทะเบียนโรงงาน ***หามวรรคหามจุด*** (ยกเวน
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม)  เชน      

 3ส.-48(2)-1/45ปข.   ส3-48(2)-1/45ปข   
     3-105-1/48 อย.     3-105-1/48อย 

 หรือถาเปนรหสัผานของเลข 13 หลัก เชน qOlx]eR อาจพิมพอักษรผิด เชน O กับ 0  หรือ I กับ
เลขหนึง่หรือตัว 1 

 หรือถาโรงงานของทานอยูในนิคมอุตสาหกรรม  อาจเกิดจากเลขทะเบียนไมตรงกับฐานขอมูลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ใหดําเนินการตามขอ 2) 
2)  หากทานดําเนินการตามขอ 1) แลว ยังไมสามารถเขาใชระบบได ใหปฏิบัติดังนี้ 

2.1 เขาใชงานเมนูลืมรหัสผาน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp  กรอกรหัสประจําตัว 
และ E-Mail ของทาน จากนั้นรอตรวจสอบรหัสผานที่จะแจงไปทาง E-Mail หรือ 

2.2 ใหจัดสงเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf  
 
คําถาม เมื่อเขาสูระบบแลว ระบบแจงวา “โรงงานทานมีสถานะเปนเลิกประกอบกิจการ” 
ตอบ อาจเกิดจากมกีารปรับปรุงฐานขอมูลโรงงานหรือเปลี่ยนหรือยกเลกิเลขทะเบียนเดิม 

ผูประกอบการตองสงใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หนา 1,3,7,8,9 หรือสงใบตออายุ
หรือเอกสารของการนิคมอตุสาหกรรมฯ ที่แสดงวาโรงงานของทานยงัประกอบกิจการอยูมาที่ 0 
2202 4177  (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  เพื่อตรวจสอบขอมูล พรอมแจงผู
ติดตอและเบอรโทรศัพท 

คําถาม การสมัครใชบริการในชองทีใ่หกรอกหมายเลขบัตรประจําชน สําหรับชาวตางชาติตองทาํอยางไร 
ตอบ พิมพเฉพาะตวัเลข  จากนั้นใหเอาเลขศูนยมาพิมพไวขางหนาใหครบ 13 หลัก   
 
คําถาม ระบบแจงเตือนทานมีใบอนญุาตมากกวา 1 ใบ ตองดําเนินการอยางไร 
ตอบ ตรวจสอบผลใบอนุญาตฉบบัปจจุบันของทานมีผลบังคับใชถึงวนัที่เทาไร หากตองการเพิ่ม

รายการขออนญุาตใหไปที่เมนู G02 แลวเลือกทํารายงานตามวัตถุประสงคของทาน 
 



คําถาม ตองการทราบผลการพิจารณาและพิมพใบอนุญาต สามารถตรวจสอบที่เมนูอะไร 
ตอบ เขาเมน ูG03 ตรวจสอบพิจารณาและพิมพหนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณีผาน net) 
 
คําถาม ขออนุญาตระบบแจงเตือน สถานะคําขอไมสมบูรณ 
ตอบ ขอสังเกต ทานไมไดคลิกปุม ถูก “ขอยืนยันวาไดทาํสญัญากับผูรับกําจัด.....” แลวคลิกปุม 

ยืนยนัการขออนุญาต 
 
คําถาม เพิ่มปริมาณแลวแตปริมาณไมเพิ่มตามที่ขออนุญาต 
ตอบ ขอสังเกต เลือกใบอนุญาต และชื่อกากตรงกับที่ตองการเพิ่มหรือไม 
 
คําถาม ไมทราบขั้นตอนในการขออนญุาต  
ตอบ 1)  ผูกอกาํเนดิขออนุญาตผานระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนกิส 

2)   ผูรับกําจัดตองเขามาตอบรับ (ยินยอมรับหรือไมยินยอมรับ) ภายใน  3 วัน นับจากวนัที่ขอ
อนุญาต (ไมรวมวันที่ขอ)  
ในกรณีมีผูรับกําจัดหลายราย   
-  หากผูรับกาํจัดทุกรายตอบรับครบแลว เร่ืองจะถกูสงไปที่เจาหนาทีท่ันท ี
-  หากผูรับกาํจัดรายใดรายหนึง่ไมตอบรับ ครบ  3 วันแลว รายการทีม่ีผูตอบรับจากผูรับ
กําจัดเทานั้นจะถูกสงไปใหเจาหนาทีพ่ิจารณา   

3)  เจาหนาทีพ่ิจารณาการขออนุญาต โดยใชเวลาไมเกนิ 10 วันทําการ และจะแจงผลให          
ผูกอกําเนิดทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะ ไดที ่เมนู G03 ตรวจสอบผลการพจิารณา
และพิมพหนังสือแจงผลการพิจารณา (กรณีผาน net) 

 
คําถาม ไมสามารถแนบไฟลประกอบการขออนุญาต หรือ ยื่น สก.3, สก.4 หรือ สก.5 ได 
ตอบ ใหทานปด Browser แลวเปดโปรแกรมขึ้นมาใหม และ login และใชงานใหมอีกครั้งหนึง่ 



หัวขอเรื่องการแจงขนสง : 
คําถาม พบปญหาบันทึกขอมูลแจงขนสง ผิด  บันทึกซ้าํ ตองการยกเลิก ตองดําเนนิการอยางไร 
ตอบ ติดตอที่สวนงานแจงขนสง คุณบรรจง เบอรติดตอ 02-2024017 , 02-2024127 
 
คําถาม แจงขนสงระบบแจงเตือนวนัแจงเริ่มไมอยูชวงวันที่อนุญาตมีผลบังคับใชตองดําเนนิการอยาง 
ตอบ ขอสังเกต ทานมีใบอนญุาตมากวา 1 ใบหรือไม ชวงแจงขนสงมีผลบังคับใชอยูในใบอนุญาต

ฉบับใด หรืออีกกรณี คือ ทานมีการขนสงกอนใบอนุญาตมีผลบังคับใช ใหติดตอสวนงานแจง
ขนสง คุณบรรจง เบอรติดตอ 02-2024017, 02-2024127 

 
คําถาม แจงขนสงระบบแจงเตือนผูรับกําจัดตองเปนรายเดยีวกนั 
ตอบ ใบแจงขนสง 1 ใบตองเปนผูรับกําจัดรายเดียวกนั แตอาจมีกากที่ตองขนสงกําจัดมากกวา 1 

รายการ 
 
คําถาม เมนูแจงขนสงแสดงรายละเอียดของกากของเสียไมครบตามที่ไดรับอนุญาต 
ตอบ ใหตรวจสอบขอมูลทั้งในเมนแูจงขนสงของเสียอันตราย (G04) และไมอันตราย (G05) 
  

 
 

 



ผูรับกําจัด 
 

คําถาม ผูรับกําจัดตองเขามาสมัครใชบริการทางอเิล็กทรอนกิสหรือไม 
ตอบ ถาผูรับกําจัดจะรับดําเนนิการเกี่ยวกบัวัสดุไมใชแลวที่ไมเปนอันตราย สามารถเขามาสมัครทาง

อิเล็กทรอนกิสก็จะสามารถตอบรับและแจงรับวัสดุไมใชแลวไดเลย  แตถาผูรับกําจัดที่จะรับ
ดําเนนิการเกีย่วกับวัสดุไมใชแลวที่เปนอนัตรายนั้น ผูรับกําจัดตองมาขอเลข 13 หลักดวย เพื่อใช
สําหรับการแจงรับการขนสงของเสียอันตราย 

 
คําถาม ไมสามารถตอบรับได เนื่องจากไมพบรายการขออนุญาตของผูกอกําเนดิจะตองทาํอยางไร

บาง 
ตอบ ใหแจงผูกอกําเนิดเพื่อตรวจสอบสถานะคาํขอใน เมนู G03 ตรวจสอบผลการพจิารณาและ

พิมพหนังสือแจงผลการพจิารณา (กรณีผาน net) ซึง่คําขอตองอยูในสถานะ “รอการ
ยืนยนัจากผูรับกําจัด” เทานัน้   

             1)  ถาคาํขออยูในสถานะ “คําขอไมสมบูรณ” ผูกอกาํเนดิตองขออนุญาตใหมโดยกลบัไปที่
เมนูเดิมที่เขามาขอซึ่งอาจเปน เมนู G01 การขออนุญาตนําวสัดุไมใชแลวออกนอก
บริเวณโรงงานรายป หรือ เมนู G02 ขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก รายการ
อนุญาต และในหนาสุดทายตองทาํเครื่องหมาย   เพื่อยืนยันวามกีารทาํสัญญากับผูรับ
บําบัดเปนที่เรียบรอยแลว   
2)  ถาอยูในสถานะ “รอการยืนยันจากผูรับกําจัด” อยูแลว ใหตรวจสอบเลขทะเบียนโรงงาน
ของทานกับผูกอกําเนิดอีกครั้งวาถูกตองหรือไม 

 
คําถาม ผูรับกําจัดที่ไมมีเลขทะเบยีนโรงงานจะเขามาใชระบบการขออนุญาตอิเล็กทรอนกิสไดหรือไม 
ตอบ  ไมไดคะ กรณีนี้ตองใหผูกอกําเนิดขออนญุาตทางเอกสารที่สํานักบริหารจัดการกาก

อุตสาหกรรม  เทานัน้ 
 
คําถาม เขาสูระบบแลวระบบใหกลบัไป Login ใหม 
ตอบ ปญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยสวนใหญจะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่อง

ของผูใชงานใหทานปรับแตง Option ของ Browser ของทานดงันี ้
 เขาเมน ูTools - > Internet Option - > Security Setting -> Medium -> Reset 
 เขาเมน ูTools - > Internet Option - > Privacy -> Low 

ปด Browser แลว เปด Browser และใชงานใหมอีกครั้ง 



การติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

 

ปญหา หนวยงาน เบอรโทรศพัท/โทรสาร 
- เกี่ยวกับขอมูลโรงงาน สอบถาม

เกี่ยวกับการเขาใชระบบ
อิเล็กทรอนกิส 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและกา
ส่ือสาร 

โทร   0 2202 4129  
โทรสาร 0 2202 4177 

- เกี่ยวกับการแจงขนสง 
- การแกไขใบแจงการขนสง 
- การขอเลข 13 หลัก 

สวนกาํกับการขนสง  
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 

สวนกาํกับการขนสง 
โทร. 0 2202 4017 
       0-2202-4127 
โทรสาร 0-2202-4167 

- สอบถามเกี่ยวกับการขออนญุาต 
- รหัสวัสดุไมใชแลว  
- ปญหาเกี่ยวกบัติดตามการอนุญา
- ขอกฎหมาย 

สวนบรหิารจัดการกากอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ สํานกับริหารจัดกา
กากอุตสาหกรรม 

สวนอนุญาต 
โทร.  0 2354-3183 
        0 2202-4195  
        0 2202 4168 
โทรสาร  0-2202-4003 


