คู่มือสำหรับประชำชน
1. ชื่องำนบริกำร

การขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย
(เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)

2. หน่วยงำนรับผิดชอบ

สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

3. ประเภทงำนบริกำร

กระบวนงานบริการ

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร

การออกใบอนุญาต

5. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
5.2 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
5.3 กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒
5.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การส่งออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.
2546
5.5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
5.6 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
5.7 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนาตู้เย็น ตู้ทาน้าเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่
เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับทาความเย็น หรือทาให้เย็นจนแข็งที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs))
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2539
5.8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 91/2547 เรื่อง ว่าด้วยพิธีการว่าด้วยการถ่ายลา
6. ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย
ดาเนินการออกใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตรายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้เริ่ม
นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
7. ประเภทของช่องทำง ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
8. สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 1
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. โทรศัพท์ / โทรสำร

0 2202 4127, 0 2202 4165, 0 2202 4168, 0 2202 4017

10 วันที่ให้บริกำร

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

11. เวลำที่ให้บริกำร

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
- วันเสาร์ เวลา 8.30 - 12.00 น.

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้และคงรูปตามสภาพ
การผลิตเดิม หรือสามารถนามาซ่อมแซม ดัดแปลง หรือปรับปรุง ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
- การนาเข้าเพื่อการใช้ซ้า หมายถึง การนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่สามารถใช้ซ้าได้
- การนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม หมายถึง การนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม แก้ไขปรับปรุง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่ชารุดให้คืนสู่สภาพใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม รวมถึงการนากลับเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้แล้ว ที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วเสร็จจากต่างประเทศ
- การนาเข้าเพื่อการดัดแปลง หรือปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิมหมายถึง
การนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว มาทาการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไข ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
- การนาผ่าน/ผ่านแดน หมายถึง การนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วมาประเทศไทย เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการส่งต่อไปยังประเทศที่สามต่อไป
1. ผู้ยื่นคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
ตามบัญชี 5.3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535สามารถเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือบุคคล หรือนิติบุคคลได้
แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อการใช้ซ้า เพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุง หรือในกรณีนาผ่าน/ผ่านแดน
ไปยังประเทศที่สาม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นาเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
2.1 เอกสารประกอบทั่วไป
2.1.1 แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) ต้องเป็นแบบคาขออนุญาตนาเข้า
วัตถุอันตราย (วอ.3) ที่กาหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) โดยสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของ กรอ. โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสารต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอ
อนุญาต (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หรือผู้
ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อรายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบคา
ขออนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีให้ระบุว่า“ไม่มี” หรือใช้เครื่องหมาย “-” แทน)
๒.๑.๒ กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน - ข้อมูลทั่วไปของผู้ขออนุญาตต้องสอดคล้อง
กับข้อมูลในสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30

แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(แบบ กนอ.03/6)
2.๒ เอกสารประกอบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
2.๒.1 เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
(2) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนา
ใบอนุญาตทางาน (work permit)
(3) เอกสารตาม (๑)-(2) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
2.๒.๒ เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต กรณีเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องคัดสาเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน
นับตั้งแต่วันคัดสาเนาจนถึงวันที่ยื่นแบบคาขออนุญาตฯ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนา
ใบอนุญาตทางาน (work permit)
(4) เอกสารตาม (1)-(3) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
2.๒.3 หลักฐานการเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสาเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือ
รับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6) และ
มีขีดความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณนาเข้า
๒.๒.4 เอกสารการมอบอานาจ
(1) หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท ต่อการดาเนินการ ๑ เรื่อง หรือ
ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทต่อการดาเนินการมากกว่า ๑ เรื่อง ในคราวเดียวกัน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(๔) เอกสารตาม (1)–(๓) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
2.๓ เอกสารทั่วไปประกอบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้)
(1) สาเนาบัญชีสินค้า(Invoice) รายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
(2) สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ใช้กรณีนาวัตถุอันตรายเก็บไว้ใน
สถานที่ของผู้อื่น)

- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามใน
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณข้างเคียง
- แบบแปลน แผนผัง อาคารแสดงบริเวณจัดเก็บรักษาวัตถุอันตราย
(3) กาหนดวันเรือเข้า
(4) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way
Bill) ให้ระบุวันนาส่งให้ชัดเจน
2.3 เอกสารประกอบการพิจาณาเฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์การนาเข้า
2.3.1 กรณีนาเข้าเพื่อการใช้ซา้
(1) กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ใช้หนังสือแสดงเหตุผล
ความจาเป็นและแผนการใช้งานที่แน่นอน โดยจะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติ
พิเศษที่จาเป็นต้องใช้ในกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง
(2) กรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว
ใช้หนังสือแสดงหลักฐานการปรับเปลี่ยนทดแทนและเหตุผลความจาเป็น พร้อมแผนการใช้งานที่แน่นอน
2.3.2 กรณีนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม
(1) สาเนาใบสุทธินากลับหรือสาเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร
(2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ให้ยื่นหลักฐานการเป็นผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) หรือ สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)
หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ
กนอ.03/6)หลักฐานการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ ีขีดความสามารถ
เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณนาเข้า

2.3.3 กรณีนาเข้าเพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุง
(1) หลักฐานการเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) หรือ
สาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนา

หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6) ลาดับที่ 69 หรือ 70 หรือ 71
หรือ 72 หรือ 73 หรือ 106 ทีม่ ีขีดความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณนาเข้า
(2) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีขีด
ความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณการนาเข้า
(3) หนังสือรับรองอายุการใช้งาน (Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก
พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว โดยอายุการใช้งานไม่
เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปี และไม่กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์
(Toner Cartridge) และอุปกรณ์ให้ความร้อนกับหมึกพิมพ์ (Fuser Module)
(4) หนังสือรับรองมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ถ้ามี)
(5) เอกสารแสดงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
(6) เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
2.3.4 กรณีนาผ่าน/ผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม
(1) หนังสือแสดงคุณสมบัติเป็นผู้ขอถ่ายลา หรือสามารถส่งสินค้าผ่านแดนของ
ผู้ประกอบการที่ออกรับรองโดยกรมศุลกากร
(2) รูปถ่ายสินค้าขณะโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
(3) รูปถ่ายหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่ตรงกับเอกสารในสาเนาบัญชีสินค้า
(Invoice)หรือ ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)โดยการปิดประตูตู้ด้านขวาให้เห็นหมายเลขตู้ และเปิด
ประตูตู้ด้านซ้ายให้เห็นสินค้าที่บรรจุในตู้
(4) หนังสือรับรองอายุการใช้งาน (Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก
พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว โดยอายุการใช้งานไม่
เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปีและไม่กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์
(Toner Cartridge) และอุปกรณ์ให้ความร้อนกับหมึกพิมพ์ (Fuser Module)
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
13.1 ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
13.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาการขออนุญาตและแจ้งผลการพิจารณา
13.3 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้ขออนุญาตหรือ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
แบบฟอร์มคำขออนุญำต
รำยกำรเอกสำร
1. แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)
1. เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต
1.1 เอกสำรของผู้ขออนุญำต
รำยกำรเอกสำร
2. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต กรณี
เป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาต
ทางาน (work permit) มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคลกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้
สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
สาเนาใบอนุญาตทางาน (work permit
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกไว้ไม่เกิน 6เดือน ลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดย
ผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือจดทะเบียน
นิติบุคคลทุกหน้า
1.2 กรณีผู้ขออนุญำตมีกำรมอบอำนำจ
5. หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
มีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม
ทุกหน้า
6. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าวของผู้มอบอานาจ
7. ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
8. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าวของผู้รับมอบอานาจ
9. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2.1 เอกสำรทั่วไป
10. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4) หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการ

ตัวจริง
1

สำเนำ

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

ตัวจริง

สำเนำ
1

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา

1

นิติบุคคล

1

นิติบุคคล

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1
1

กรณีมีการมอบอานาจ
กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

ผู้ขออนุญาต

อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้
ใช้ที่ดินหรือประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6)
ทุกหน้า
11. สาเนาบัญชีสินค้า(Invoice)
12. สาเนารายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
13. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
(ใช้กรณีนาวัตถุอันตรายเก็บไว้ในสถานที่
ของผู้อื่น)
14. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน
6 เดือนของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่
15. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือ
ยินยอมให้ใช้สถานที่
16. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย และบริเวณข้างเคียง
17. แบบแปลน แผนผัง อาคารแสดงบริเวณ
จัดเก็บรักษาวัตถุอันตราย
18. กาหนดวันเรือเข้า
19. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)หรือ
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)
2.2กรณีนำเข้ำเพื่อกำรใช้ซ้ำ
20. กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ใช้หนังสือแสดง
เหตุผลความจาเป็นและแผนการใช้งาน
ที่แน่นอน โดยจะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ที่จาเป็นต้องใช้ในกิจการของตนเองเฉพาะ
เรื่อง
21. กรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ใช้
หนังสือแสดงหลักฐานการปรับเปลี่ยน
ทดแทนและเหตุผลความจาเป็น พร้อม
แผนการใช้งานที่แน่นอน

1
1
1

ผู้ขออนุญาต
ผู้ขออนุญาต
ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต
ให้ระบุวันนาส่งให้ชัดเจน

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

2.3กรณีนำเข้ำเพื่อกำรซ่อมแซม
22. สาเนาใบสุทธินากลับหรือสาเนาใบขน
สินค้าขาออกจากกรมศุลกากร
23. หลักฐานการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิต หรือซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2.4กรณีนำเข้ำเพื่อกำรดัดแปลงหรือปรับปรุง
24. หลักฐานการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 69 ถึง
ลาดับที่ 73 และลาดับที่ 106 และมีขีด
ความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปริมาณการนาเข้า
25. หนังสือรับรองอายุการใช้งาน
(Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้
ส่งออก พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิต
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว โดยอายุการใช้งาน
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้น
เครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปี และไม่
กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์ (Toner
Cartridge) และอุปกรณ์ให้ความร้อนกับ
หมึกพิมพ์ (Fuser Module)
26. หนังสือรับรองมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ถ้ามี)
27. เอกสารแสดงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
28. เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดการ
ของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
โรงงาน
2.5 กรณีนำผ่ำน/ผ่ำนแดนไปยังประเทศ
ที่สำม
29. หนังสือแสดงคุณสมบัติเป็นผู้ขอถ่ายลา
หรือสามารถส่งสินค้าผ่านแดนของ
ผู้ประกอบการที่ออกรับรองโดยกรม
ศุลกากร
30. รูปถ่ายสินค้าขณะโหลดสินค้าเข้าตู้
คอนเทนเนอร์

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1
1

ผู้ขออนุญาต
ผู้ขออนุญาต

1

1

ผู้ขออนุญาต

ผู้ขออนุญาต

31. รูปถ่ายหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่ตรงกับ
เอกสารในสาเนาบัญชีสินค้า(Invoice)หรือ
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)โดย
การปิดประตูตู้ด้านขวาให้เห็นหมายเลขตู้
และเปิดประตูตู้ด้านซ้ายให้เห็นสินค้าที่
บรรจุในตู้
32. หนังสือรับรองอายุการใช้งาน
(Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้
ส่งออก พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิต
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว โดยอายุการใช้งาน
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้น
เครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปีและไม่
กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์ (Toner
Cartridge) และอุปกรณ์ให้ความร้อนกับ
หมึกพิมพ์ (Fuser Module)

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

15. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2552)
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 อีเมล์: pr@diw.mail.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2202 4000/0 2202 4016
3. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
ตู้ ปณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
17. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp

