
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสท์ ีใ่ชแ้ลว้) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ประกำศกรมโรงงำนอตุสำหกรรมเรือ่ง เงือ่นไขในกำรอนุญำตใหน้ ำเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ทีเ่ป็นวตัถุ

อนัตรำยเขำ้มำในรำชอำณำจักร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550ก ำหนดใหเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนคิสท์ีผ่ำ่นกำรใชง้ำน

มำแลว้ แตยั่งสำมำรถใชง้ำนไดแ้ละคงรูปตำมสภำพกำรผลติเดมิ หรอืสำมำรถน ำมำซอ่มแซม ดดัแปลง หรอืปรับปรุง ใหใ้ชง้ำน

ไดต้ำมวตัถปุระสงคเ์ดมิ โดยแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

 

- กำรน ำเขำ้เพือ่กำรใชซ้ ้ำ หมำยถงึ กำรน ำเขำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์หรอื

สว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ทีส่ำมำรถใชซ้ ้ำได ้

 

- กำรน ำเขำ้เพือ่กำรซอ่มแซม หมำยถงึ กำรน ำเขำ้เพือ่กำรซอ่มแซม แกไ้ข ปรับปรุง เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ี่

ใชแ้ลว้ หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์หรอืสว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ทีช่ ำรุดใหค้นืสูส่ภำพใชง้ำนไดต้ำม

วตัถปุระสงคเ์ดมิ รวมถงึกำรน ำกลบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์หรอืสว่นประกอบของ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ทีผ่่ำนกำรซอ่มแซมแลว้เสร็จจำกตำ่งประเทศ 

 

- กำรน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลง หรอืปรับปรุงใหใ้ชง้ำนไดต้ำมวัตถปุระสงคเ์ดมิ หมำยถงึ กำรน ำเขำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์ หรอืสว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ มำท ำกำรดดัแปลง 

ปรับเปลีย่น เปลีย่นแปลง หรอืปรับปรุงแกไ้ข ใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มใชง้ำนไดต้ำมวตัถปุระสงคเ์ดมิ 

 

- กำรน ำผ่ำน/ผำ่นแดน หมำยถงึ กำรน ำเขำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์ หรอื

สว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้มำประเทศไทย เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรสง่ตอ่ไปยังประเทศทีส่ำมตอ่ไป 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้) ตำมบญัช ี5.3 ตำมประกำศ

กระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง บัญชรีำยชือ่วัตถอุนัตรำย พ.ศ. 2556 ภำยใตพ้ระรำชบญัญัตวิัตถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 สำมำรถเป็นผู ้

ประกอบกจิกำรโรงงำน หรอืบคุคล หรอืนติบิคุคลไดแ้ลว้แตก่รณีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เพือ่กำรใชซ้ ้ำ เพือ่กำรดดัแปลงหรอื

ปรับปรุง หรอืในกรณีน ำผำ่น/ผ่ำนแดนไปยังประเทศทีส่ำม ตำมประกำศกรมโรงงำนอตุสำหกรรมเรือ่ง เงือ่นไขในกำรอนุญำตให ้

น ำเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ทีเ่ป็นวัตถอุนัตรำยเขำ้มำในรำชอำณำจักร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 

 

2.1 เอกสำรประกอบทัว่ไป 

 

2.1.1 แบบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (วอ.3) ตอ้งเป็นแบบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วัตถอุันตรำย (วอ.3) ทีก่ ำหนดใน

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) โดยสำมำรถถำ่ยส ำเนำ หรอืดำวน์โหลดไดจ้ำกเว็บไซตข์อง กรอ. โดยไม่อนุญำตใหเ้ปลีย่นหรอื

ดดัแปลงรูปแบบเอกสำร ตอ้งมกีำรลงลำยมอืชือ่ของผูข้ออนุญำต (ในกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลใหป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในหนังสอื

รับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจใหล้งนำมแทนผูข้ออนุญำต หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอืชือ่ 

รำยละเอยีดกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขออนุญำตฯ ถูกตอ้งครบถว้น (ถำ้ไมม่ใีหร้ะบวุำ่ &ldquo;ไมม่&ีrdquo; หรอืใชเ้ครือ่งหมำย 

&ldquo;-&rdquo; แทน) 

 

กรณีเป็นผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำน - ขอ้มลูทั่วไปของผูข้ออนุญำตตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้มูลในส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำร

โรงงำน (ร.ง.4) หรอื ส ำเนำใบรับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนใน

เขตประกอบกำรอตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตให ้

ใชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิม

อตุสำหกรรม (แบบ กนอ.03/6) 

 

กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ หรอืนติบิคุคล &ndash; ขอ้มลูทัว่ไปของผูข้ออนุญำตตอ้งสอดคลอ้งกบัส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำ

ทะเบยีนบำ้น หรอืหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 

 



2.1.2 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ 

 

(1) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูล้งนำมในค ำขอ 

 

(2) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

 

(3) เอกสำรตำม (1)-(2) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

2.1.3 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นนติบิคุคล 

 

(1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งคดัส ำเนำไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัคดัส ำเนำจนถงึวนัทีย่ืน่แบบค ำขอ

อนุญำตฯ 

 

(2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

 

(3) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

 

(4) ส ำเนำแบบ ภ.พ.20 

 

(5) เอกสำรตำม (1)-(4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำต 

 

2.1.4 หลกัฐำนกำรเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรอื ส ำเนำ

ใบรับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำร

อตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอื

ประกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ 

กนอ.03/6) และมขีดีควำมสำมำรถเหมำะสมสอดคลอ้งกับปรมิำณน ำเขำ้ 

 

2.1.5 เอกสำรกำรมอบอ ำนำจ 

 

(1) ตน้ฉบบัมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพยีงอย่ำงเดยีวทีต่ดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอืส ำเนำตน้ฉบับ

หนังสอืมอบอ ำนำจกรณีเป็นกำรมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทนหลำยอยำ่งโดยใหต้ดิอำกรแสตมป์ 30 บำท แลว้แตก่รณี (ตอ้งมี

พยำน 2 คน) 

 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

(3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำน 2 คน 

 

(5) เอกสำรตำม (1)&ndash;(4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

2.2 เอกสำรทัว่ไปประกอบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย (เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ช)้ 

 

(1) ส ำเนำบญัชสีนิคำ้ (Invoice) รำยกำรพัสดภุัณฑ ์(Packing List) 

 

(2) สญัญำเชำ่หรอืหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนที ่(ใชก้รณีน ำวตัถอุนัตรำยเก็บไวใ้นสถำนทีข่องผูอ้ ืน่) 

 

- ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคลจำกกระทรวงพำณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนของผูย้นิยอมใหใ้ชส้ถำนที ่

 



- ส ำเนำทะเบยีนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูล้งนำมในหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนที ่

 

- แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรักษำวตัถอุนัตรำย และบรเิวณขำ้งเคยีง 

 

- แบบแปลน แผนผัง อำคำรแสดงบรเิวณจัดเก็บรักษำวตัถุอันตรำย 

 

(4) ก ำหนดวนัเรอืเขำ้ 

 

(5) ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading, B/L) ใบตรำสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ (Air Way Bill) ใหร้ะบวุนัน ำสง่ใหช้ดัเจน 

 

2.3 เอกสำรประกอบกำรพจิำณำเฉพำะแตล่ะวัตถปุระสงคก์ำรน ำเขำ้ 

 

2.3.1 กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรใชซ้ ้ำ 

 

(1) กรณีเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ใชห้นังสอืแสดงเหตผุลควำมจ ำเป็นและแผนกำรใชง้ำนทีแ่น่นอน 

โดยจะตอ้งเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นกจิกำรของตนเองเฉพำะเรือ่ง 

 

(2) กรณีชิน้สว่นอปุกรณ์หรอืสว่นประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ใชห้นังสอืแสดงหลักฐำนกำรปรับเปลีย่น

ทดแทนและเหตผุลควำมจ ำเป็น พรอ้มแผนกำรใชง้ำนทีแ่น่นอน 

 

2.3.2 กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรซอ่มแซม 

 

(1) ส ำเนำใบสทุธนิ ำกลับหรอืส ำเนำใบขนสนิคำ้ขำออกจำกกรมศลุกำกร 

 

(2) กรณีผูข้ออนุญำตเป็นโรงงำนอตุสำหกรรม ใหย้ืน่หลกัฐำนกำรเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรอื 

ส ำเนำใบรับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) 

หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำรอตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบัญญัตโิรงงำน 

พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอื

ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.03/6) หลกัฐำนกำรเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบ

กจิกำรผลติ หรอืซอ่มแซมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์หรอืชิน้สว่นอปุกรณ์ หรอืสว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

อเิล็กทรอนกิส ์ทีม่ขีดีควำมสำมำรถเหมำะสมสอดคลอ้งกับปรมิำณน ำเขำ้ 

 

 

 กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดัดแปลงหรอืปรับปรุง 

 

 

(1) หลกัฐำนกำรเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรอื ส ำเนำใบรับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) 

หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำรอตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบัญญัตโิรงงำน 

พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอื

ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.03/6) ล ำดับที ่69 หรอื 70 หรอื 71 หรอื 72 หรอื 73 

หรอื 106 ทีม่ขีดีควำมสำมำรถเหมำะสมสอดคลอ้งกบัปรมิำณน ำเขำ้ 

 

(2) หลกัฐำนกำรเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน และมขีดีควำมสำมำรถเหมำะสมสอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรน ำเขำ้ 

 

(3) หนังสอืรับรองอำยุกำรใชง้ำน (Certificate) ทีอ่อกโดยผูร้วบรวม/ผูส้ง่ออก พรอ้มระบ ุยีห่อ้ รุ่น และปีทีผ่ลติของ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ โดยอำยกุำรใชง้ำนไมเ่กนิ 3 ปี นับจำกวันทีผ่ลติ (ยกเวน้เครือ่งถำ่ยเอกสำร

ไมเ่กนิ 5 ปี และไมก่ ำหนดอำยุส ำหรับตลบัหมกึพมิพ ์(Toner Cartridge) และอปุกรณ์ใหค้วำมรอ้นกบัหมกึพมิพ ์(Fuser 

Module) 

 



(4) หนังสอืรับรองมำตรฐำนเทยีบไดไ้มต่ ำ่กวำ่มำตรฐำนผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรม (มอก.) (ถำ้ม)ี 

 

(5) เอกสำรแสดงควำมคุม้คำ่ทำงเศรษฐกจิ 

 

(6) เอกสำรแสดงรำยละเอยีดกำรจัดกำรของเสยีทีเ่กดิขึน้จำกกำรประกอบกจิกำรโรงงำน 

 

 

 กรณีน ำผำ่น/ผำ่นแดนไปยังประเทศทีส่ำม 

 หนังสอืแสดงคณุสมบตัเิป็นผูข้อถำ่ยล ำ หรอืสำมำรถสง่สนิคำ้ผำ่นแดนของผูป้ระกอบกำรทีอ่อกรับรองโดยกรมศลุกำกร 

 รูปถำ่ยสนิคำ้ขณะโหลดสนิคำ้เขำ้ตูค้อนเทนเนอร ์

 รูปถำ่ยหมำยเลขตูค้อนเทนเนอรท์ีต่รงกับเอกสำรในส ำเนำบญัชสีนิคำ้ (Invoice) หรอื ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading, 

B/L) โดยกำรปิดประตตููด้ำ้นขวำใหเ้ห็นหมำยเลขตู ้และเปิดประตตููด้ำ้นซำ้ยใหเ้ห็นสนิคำ้ทีบ่รรจใุนตู ้

 หนังสอืรับรองอำยุกำรใชง้ำน (Certificate) ทีอ่อกโดยผูร้วบรวม/ผูส้ง่ออก พรอ้มระบ ุยีห่อ้ รุ่น และปีทีผ่ลติของ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ โดยอำยกุำรใชง้ำนไมเ่กนิ 3 ปี นับจำกวันทีผ่ลติ (ยกเวน้เครือ่งถำ่ยเอกสำร

ไมเ่กนิ 5 ปี และไมก่ ำหนดอำยุส ำหรับตลบัหมกึพมิพ ์(Toner Cartridge) และอปุกรณ์ใหค้วำมรอ้นกบัหมกึพมิพ ์(Fuser 

Module) 

 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนั พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผู ้

รับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

        ** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (วนัเสำร ์8.30 - 12.00))  
ตดิตอ่ดว้ยตนเองทีศ่นูยบ์รกิำรสำรพันทนัใจ กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำรกรมโรงงำนอตุสำหกรรม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จนท.รับเรือ่งค ำขอ และตรวจสอบเอกสำรกำรยืน่ประกอบ

พจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (1. หำกครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 2. 

หำกไม่ครบถว้น แตส่ำมำรถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสำมำรถยืน่
เพิม่เตมิได ้3. หำกไมค่รบถว้นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดใ้นทนัท ี
จนท.แจง้ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนที่
จะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสำร))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ พจิำรณำค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

15 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

3) กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีย่ืน่ค ำขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ (ผุ ้

อ ำนวยกำรสว่นและผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก) 

(หมำยเหต:ุ (1. หำกไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ
จะคนืเรือ่งค ำขอใหเ้จำ้หนำ้ทีน่ ำกลับไปพจิำรณำซ ำ้ 2. หำก
เห็นชอบอนุญำต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำจะลงนำมใน
ใบอนุญำต))  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีเ่สนอใบอนุญำตใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยลงนำมและสง่
หนังสอืแจง้ผลใหผู้ข้อ 

(หมำยเหต:ุ (ทัง้อนุญำตและไมอ่นุญำต))  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

 แบบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (วอ.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 

                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 
*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 

*** ของผูย้นิยอมใหเ้ชำ่สถำนที ่จ ำนวน 1 ฉบบั) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 

                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 
*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 

****** ของผูย้นิยอมใหเ้ชำ่สถำนที ่จ ำนวน 1 ฉบบั) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและ

ประทับตรำบรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอำกรแสตมป์ มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำ

บรษัิทโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้) 

- 

6) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขต

ประกอบกำรอตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบัญญัตโิรงงำน 
พ.ศ. 2535 

(แบบ ข.2)  
2. ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิม

อตุสำหกรรม (แบบ กนอ. 01/2)  

3. ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ 
กนอ. 03/6) ทกุหนำ้ 

 
) 

7) 

 

 ส ำเนำบญัชสีนิคำ้ (Invoice)  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

 ส ำเนำรำยกำรพสัดภุณัฑ ์(Packing List) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

สญัญำเชำ่หรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนที ่(ใชก้รณีน ำวตัถุ

อนัตรำยเก็บไวใ้นสถำนทีข่องผูอ้ ืน่) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

 แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย และ

บรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

แบบแปลน แผนผงั อำคำรแสดงบรเิวณจดัเก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

 ก ำหนดวนัเรอืเขำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading, B/L) หรอืใบตรำสง่สนิคำ้ทำง

อำกำศ (Air Way Bill) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใหร้ะบวุนัน ำสง่ใหช้ดัเจน) 

- 

14) 

 

กรณีเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ใช้

หนงัสอืแสดงเหตผุลควำมจ ำเป็นและแผนกำรใชง้ำนทีแ่นน่อน 

โดยจะตอ้งเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ทีม่ ี
คณุสมบตัพิเิศษทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นกจิกำรของตนเองเฉพำะเรือ่ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรใชซ้ ้ำ) 

- 

15) 
 

กรณีชิน้สว่นอุปกรณห์รอืสว่นประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ
อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ใชห้นงัสอืแสดงหลกัฐำนกำรปรบัเปลีย่น

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ทดแทนและเหตผุลควำมจ ำเป็น พรอ้มแผนกำรใชง้ำนทีแ่นน่อน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรใชซ้ ้ำ) 

16) 

 

ส ำเนำใบสทุธนิ ำกลบัหรอืส ำเนำใบขนสนิคำ้ขำออกจำกกรม

ศลุกำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรซอ่มแซม) 

- 

17) 
 

หลกัฐำนกำรเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรผลติ หรอื
ซอ่มแซมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำหรอือุปกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์หรอืชิน้สว่น

อุปกรณ ์หรอืสว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำอเิล็กทรอนกิส ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรซอ่มแซม) 

- 

18) 

 

 หลกัฐำนกำรเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำร

โรงงำน ล ำดบัที ่69 ถงึล ำดบัที ่73 และล ำดบัที ่106 และมขีดี
ควำมสำมำรถเหมำะสมสอดคลอ้งกบัปรมิำณกำรน ำเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลงหรอืปรับปรุง) 

- 

19) 
 

 หนงัสอืรบัรองอำยกุำรใชง้ำน (Certificate) ทีอ่อกโดยผู ้
รวบรวม/ผูส้ง่ออก พรอ้มระบุ ยีห่อ้ รุน่ และปีทีผ่ลติของ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ โดยอำยกุำร

ใชง้ำนไมเ่กนิ 3 ปี นบัจำกวนัทีผ่ลติ (ยกเวน้เครือ่งถำ่ยเอกสำรไม่
เกนิ 5 ปี และไมก่ ำหนดอำยุส ำหรบัตลบัหมกึพมิพ ์(Toner 

Cartridge) และอุปกรณใ์หค้วำมรอ้นกบัหมกึพมิพ ์(Fuser 
Module) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลงหรอืปรับปรุง) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองมำตรฐำนเทยีบไดไ้มต่ ำ่กวำ่มำตรฐำน

ผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลงหรอืปรับปรุง) 

- 

21) 

 

 เอกสำรแสดงควำมคุม้คำ่ทำงเศรษฐกจิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลงหรอืปรับปรุง) 

- 

22) 
 

 เอกสำรแสดงรำยละเอยีดกำรจดักำร ของเสยีทีเ่กดิข ึน้
จำกกำรประกอบกจิกำรโรงงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้เพือ่กำรดดัแปลงหรอืปรับปรุง) 

- 

23) 
 

หนงัสอืแสดงคณุสมบตัเิป็นผูข้อถำ่ยล ำ หรอืสำมำรถสง่สนิคำ้ผำ่น
แดนของผูป้ระกอบกำรทีอ่อกรบัรองโดยกรมศลุกำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำผำ่น/ผำ่นแดนไปยังประเทศ 

ทีส่ำม 
) 

กรมศลุกำกร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

24) 

 

 หนงัสอืรบัรองอำยกุำรใชง้ำน (Certificate) ทีอ่อกโดยผู ้

รวบรวม/ผูส้ง่ออก พรอ้มระบุ ยีห่อ้ รุน่ และปีทีผ่ลติของ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ โดยอำยกุำร

ใชง้ำนไมเ่กนิ 3 ปี นบัจำกวนัทีผ่ลติ (ยกเวน้เครือ่งถำ่ยเอกสำรไม่
เกนิ 5 ปี และไมก่ ำหนดอำยุส ำหรบัตลบัหมกึพมิพ ์(Toner 

Cartridge) และอุปกรณใ์หค้วำมรอ้นกบัหมกึพมิพ ์(Fuser 
Module) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำผำ่น/ผำ่นแดนไปยังประเทศ 

ทีส่ำม 
) 

- 

25) 

 

 รูปถำ่ยสนิคำ้ขณะโหลดสนิคำ้เขำ้ตูค้อนเทนเนอร ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำผำ่น/ผำ่นแดนไปยังประเทศ 
ทีส่ำม 

) 

กรมศลุกำกร 

26) 
 

รูปถำ่ยหมำยเลขตูค้อนเทนเนอรท์ีต่รงกบัเอกสำรในส ำเนำบญัชี

สนิคำ้ (Invoice) หรอื ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading, B/L) 

โดยกำรปิดประตตููด้ำ้นขวำใหเ้ห็นหมำยเลขตู ้และเปิดประตตูู ้

ดำ้นซำ้ยใหเ้ห็นสนิคำ้ทีบ่รรจใุนตู ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีน ำผำ่น/ผำ่นแดนไปยังประเทศ 

ทีส่ำม 
) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมเป็นไปตำมกฎกระทรวง ก ำหนดคำ่ธรรมเนียม

เกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย (พ.ศ. 2552) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม,  75/6 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสำร  02 354 3390 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล ตู ้ปณ. 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) pr@diw.mail.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วัตถอุันตรำย วอ.3 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

