
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรน ำเขำ้เศษพลำสตกิเขำ้มำในรำชอำณำจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. รับเรือ่ง 

 

 

 ผูป้ระกอบการยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคจ์ะขอน าเขา้เษพลาาสตกกพลรอ้มเอกสารหากัาานมาท่ส่ านักควบคมุวัตุุ

อนัตรายพกรมโรงงานอตุสาหกรรมตามขอ้พ14 หรอืทางไปรพณ่ย ์

 เจา้หนา้ท่รั่บเรือ่งแาะบนัทกึขอ้มาูางระบบสารบรรณพแาะสง่ใหส้ว่นลกจารณา 

 

 

2.การตรวจสอบแาะลกจารณา 

 

 

 เมือ่ผูป้ระกอบการไดย้ืน่หนังสอืแจง้ความประสงคจ์ะขอน าเขา้เษพลาาสตกกพลรอ้มเอกสารหากัาานแาว้พเจา้หนา้ท่ส่ว่น

จะตรวจสอบเอกสารดงักาา่วพแาะสุานประกอบกกจการโรงงาน 

 กรณ่ท่ไ่มอ่ยูใ่นเกณฑอ์นุญาตพใหม้ห่นังสอืแจง้ผูป้ระกอบการลรอ้มเหตผุาท่ไ่ม่อนุญาต 

 

 

 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบุว้นตามท่ก่ าหนดพโดยความุูกตอ้งของเอกสารพหากไม่อาจลกจารณาไดใ้นขณะท่รั่บค าขอฯพกรม

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขอสงวนสกทธกใ์นการลกจารณาภายหางัจากท่ไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯพครบุว้นแาว้พกรณ่ความไมุ่กูตอ้งของเอกสารท่ต่รวจลบใน

ภายหางัเป็นเหตทุ่ไ่มอ่าจอนุญาตไดพ้ลนักงานเจา้หนา้ท่จ่ะมค่ าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนกนงานตามคูม่อืจะเรกม่นับระยะเวาาตัง้แตเ่จา้หนา้ท่ต่รวจสอบเอกสารครบุว้นตามท่ร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรย่บรอ้ยแาว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (วนัเสารพ์ตัง้แตเ่วาาพ08.30-12.00 น.))พ 
ณพษนูยบ์รกการสารลันทนัใจพชัน้พ1  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ุนนลระรามท่พ่6 แขวงทุง่ลญาไทพเขตราชเทวพ่กรุงเทลฯพ10400 

/ตกดตอ่ดว้ยตนเองพณพหน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปกดใหบ้รกการวนัพจันทรพ์ุงึพวนั
เสารพ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วาาพ
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (วนัเสารพ์ตัง้แตเ่วาาพ08.30-12.00 น.))พ 
ส านักควบคมุวัตุอุนัตรายพกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
ุนนลระรามท่พ่6 แขวงทุง่ลญาไทพเขตราชเทวพ่กรุงเทลฯพ10400 

/ไปรพณ่ย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปกดใหบ้รกการวนัพจันทรพ์ุงึพวนั
เสารพ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วาาพ
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลนักงานเจา้หนา้ท่ต่รวจสอบความครบุว้นของค าขอแาะ

เอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หากเอกสารไมค่รบุว้นพลนักงานเจา้หนา้ท่จ่ะ
จัดท าบนัทกึความบกลร่องพใหผ้ ู้ ยูืน่ค าขอน าเอกสารมาสง่ใหใ้น

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวาาท่ก่ าหนด))พ 
2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบความุกูตอ้งของเอกสารหาักาาน/ตรวจโรงงาน 

(หมายเหต:ุ -)พ 

15 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลนักงานเจา้หนา้ท่เ่สนอผูม้อ่ านาจางนามพแาแจง้ผาการ

ลกจารณาใหผู้ข้อทราบ 
(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายในพ7 วนัพนับแตว่นัลกจารณาแาว้
เสร็จพทางไปรพณ่ยห์รอือเ่า็กทรอนกกส)์)พ 

4 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลรอ้มรับรองส านา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลรอ้มรับรองส าเนาแาะประทบัตราบรกพัท 

- ท่ม่อ่ายุไมเ่กกนพ6 เดอืนพลรอ้มระบวุตัุุประสงคท์่เ่ก่ย่วกบัสารเคมพ่หรอื
การประกอบการท่เ่ก่ย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 

- กรณ่ท่ม่ก่ารมอบอ านาจพตอ้งแนบส าเนาประจ าตวัประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ 
) 

กรมลัฒนาธรุกกจการคา้ 

3) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิพ3พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ตน้ฉบบัพ1 ฉบับพพส าเนาพ2 ฉบบั 
- ตอ้งมอ่ายุไมเ่กกนพ1 ป่พ 

- กรณ่มอบอ านาจชว่งพผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ยพตอ้งไดรั้บมอบอ านาจ
ชว่งุกูตอ้งพ 

(ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่งไดแ้าะจ านวนชว่งท่่

มอบ) 
) 

- 

4) 

 

หนงัสอืแจง้ควำมประสงคจ์ะขอน ำเขำ้เศษพลำสตกิเขำ้มำใน

รำชอำณำจกัร 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีต่ ัง้โรงงำนและบรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

แผนผงัภำยในอำคำรทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีผ่ลติ และทีเ่ก็บวตัถดุบิและ

ผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

8) 
 

เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติ 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

เอกสำรแสดงลกัษณะเศษพลำสตกิและกำรหุ้ มุหอ่หรอืผูกมดั 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ชือ่และชนดิของเศษพลำสตกิทีน่ ำเขำ้พรอ้มคณุสมบตัทิำงเคมแีละ
ฟิสกิส ์

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

ปรมิำณกำรผลติผลติภณัฑพ์ลำสตกิ หรอืผลติภณัฑท์ีม่พีลำสตกิ
เป็นสว่นประกอบ 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

ชนดิของผลติภณัฑพ์ลำสตกิหรอืผลติภณัฑท์ีม่พีลำสตกิเป็น
สว่นประกอบ 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

ชนดิของวตัถุเสรมิแตง่วตัถุดบิกอ่นเขำ้กระบวนกำรผลติ 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้ม และ ควำมปลอดภยัภำยในโรงงำน 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

15) 

 

กำรก ำจดัเศษเหลอืทีไ่มใ่ชแ้ลว้จำกกระบวนกำรผลติ 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 
ส ำเนำพ0พฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 
 

แผนกำรจ ำหนำ่ยสนิคำ้ภำยในประเทศหรอืสง่ออกไปนอกประเทศ 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

17) 

 

ค ำรอ้งขอรบัใบอนุญำตน ำสนิคำ้เขำ้มำในรำชอำณำจกัร (สนิคำ้

ท ัว่ไป) แบบ ข.๑ 
ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตกดตอ่ขอรับแบบฟอรม์พข.1 ไดท้่พ่กรมการคา้ตา่งประเทษพ

กระทรวงลาณกชยพ์เาขท่พ่44/100 

ุนนนนทบรุพ่1 อ าเภอเมอืงพจังหวดันนทบรุพ่โทรพ02-5474771-86   
) 

- 

18) 
 

ใบอนุญำตน ำสนิคำ้เขำ้มำในรำชอำณำจกัร (สนิคำ้ท ัว่ไป) แบบ ข.
๒ 

ฉบบัจรงิพ1พฉบบั 

ส ำเนำพ0พฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ตกดตอ่ขอรับแบบฟอรม์พข.๒พไดท้่พ่กรมการคา้ตา่งประเทษพ

กระทรวงลาณกชยพ์เาขท่พ่44/100 ุนนนนทบรุพ่1 อ าเภอเมอืงพจังหวดั
นนทบรุพ่โทรพ02-5474771-86 

) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) -ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม- 

(หมายเหต:ุ -)พ 
พคำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

พ 

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรมพุนนลระรามท่พ่6 แขวงทุง่ลญาไทพเขตราชเทว ่กรุงเทลฯพ10400 
(หมายเหต:ุ -)พ 

2) โทรษลัทพ์0 2202 4000  โทรสารพ0 2354 3390 

(หมายเหต:ุ -)พ 
3) อเ่มาพ: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)พ 
4) ษนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุขพ์ท าเน่ยบรัาบาาพตูพ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)พ 
5) เว็บไซตพ์http://www.111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)พ 
6) โทรษลัทส์ายดว่นของรัาบาาพเาขหมายพ1111 

(หมายเหต:ุ -)พ 
7) ษนูยด์ ารงธรรมพกระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)พ 
8) ษนูยบ์รกการประชาชนพส านักปาัดส านักนายกรัามนตร ่

(หมายเหต:ุ ( เาขท่พ่1 ุ.ลกพณุโากพเขตดสุ กตพกทม. 10300 / สายดว่นพ1111 / www.1111.go.th / ตูพ้ปณ.1111 
เาขท่พ่1 ุ.ลกพณุโากพเขตดสุ กตพกทม. 10300))พ 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์พข.1 

(หมายเหต:ุ (ขอรับแบบฟอรม์พข.1 ไดท้่พ่ไดท้่พ่กรมการคา้ตา่งประเทษพกระทรวงลาณกชยพ์เาขท่พ่44/100 ุนน
นนทบรุพ่1 อ าเภอเมอืงพจังหวัดนนทบรุพ่โทรพ02-5474771-86 

))พ 
2) ตวัอยา่งใบปะหนา้หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)พ 
3) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)พ 
 

หมำยเหตุ 

เอกสารทกุฉบับตอ้งางนามรับรองส าเนาโดยผูม้อ่ านาจพหรอืรับมอบอ านาจพแาะประทบัตราบรกพัท 
 
 

 

เอกสารฉบบัน่ด้าวนโ์หาดจากเว็บไซตษ์นูยร์วมขอ้มาูการตกดตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัท่คู่ม่อืมผ่าบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

