
ประกา
เร่ือง เงื่อนไขในการอนุญาตใหน

ที่เปนวัตถ

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามความในมาต
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิก
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเปนวัตถุอัน
ตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหน
อันตรายและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ในขอ ๑๗ หมวด ๓ แหงกฎกระทรวง (พ.ศ.
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตร
โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎ
สํ าหรับผูมีความประสงคที่จะขอรับใบอ
ในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้

ขอ ๑. ใหเครือ่งใชไฟฟาและอปุก
ถูกควบคมุภายใตเงือ่นไขของประกาศฉบบั
ใหบงัคบัตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาด

๑.๑ ตูเย็น
[หมายเหตุ  ใหตูเย็นสํ าเร็จรูปประเภทใช
เปนสนิคาตองหามในการนํ าเขามาในราช
มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 120)  พ.ศ. 2

๑.๒ เครื่องรับโทรทัศน
๑.๓ เครื่องรับวิทยุกระจาย
๑.๔ เครื่องวดีิทัศน(Video
๑.๕ เครื่องดีวีดี(DVD)
๑.๖ เครื่องวีซีดี(VCD)
ศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ํ าเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร

ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุ
รา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยระบุให
สที่ใชแลวรวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใช
ตรายชนิดที่ ๓ ผูผลิต ผูนํ าเขา ผูสงออกหรือ  ผูมีไวในครอบครอง 
าที่กอนจึงจะประกอบการได เพื่อประโยชนในการควบคุมวัตถุ
แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม อาศัยอํ านาจตามความ

 ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
งประการเกี่ยวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
า ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํ าได
หมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกํ าหนดเงื่อนไข
นุญาตนํ าเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามา

รณอิเล็กทรอนกิสทีใ่ชแลวดงัตอไปนี ้ เปนวตัถุอันตรายชนดิที ่๓ ที่
นี ้ ในกรณทีีม่กีฎหมายวาดวยการใดบญัญตัเิร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว
วยการนั้น

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.18
ในบานเรือนที่มีการใชสาร ซี เอฟ ซี (CFCs)  ในกระบวนการผลิต
อาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนํ าสินคาเขา
540]

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.28
เสียง พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.27
) พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.21

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.21
พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.21
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๑.๗    เครื่องเลนเทปบันทึกเสียง พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 85.19, 85.20
๑.๘    เครื่องปรับอากาศ พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.15
๑.๙    เครื่องซักผา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.50
๑.๑๐ เครื่องอบผา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8451.21, 8451.29
๑.๑๑ เครื่องซักแหง พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8451.10
๑.๑๒ หมอหุงขาวไฟฟา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8516.60
๑.๑๓ กาตมนํ้ าไฟฟา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8516.10
๑.๑๔ เตาอบไมโครเวฟ พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8516.50
๑.๑๕ เตาอบไฟฟา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8516.60
๑.๑๖ เครื่องโทรศัพท พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8517.11, 8517.19
๑.๑๗ เครื่องโทรสาร พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8517.21
๑.๑๘ เครื่องรับสงโทรเลข พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8525.20
๑.๑๙ เครื่องคํ านวณ พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.70
๑.๒๐ เครื่องพิมพดีดไฟฟา พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.69
๑.๒๑ เครื่องถายเอกสาร พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 90.09
๑.๒๒ เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 8525.20
๑.๒๓ เครื่องคอมพิวเตอรและ พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ 84.71

 อุปกรณตอพวง เชน
 จอ (Monitor)
 เครื่องพิมพ (Printer) และ
 เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
 เปนตน

๑.๒๔ พัดลมไฟฟา    พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8414.51
๑.๒๕ เครื่องทํ านํ้ าเย็น  พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8418.69
๑.๒๖ เครื่องเปาผม พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8516.31
๑.๒๗ เตารีดไฟฟา  พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8516.40
๑.๒๘ เครื่องสัญญาณกันขโมย  พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8531.10
๑.๒๙ เครื่องอัดชนิดที่ใชใน  พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่     8414.30
            เครื่องทํ าความเย็น
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ขอ ๒  การนํ าเขาในขอ ๑ ตามประกาศนี้ หมายถึง การนํ าเขาเพื่อกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
     ๒.๑ เพื่อการจํ าหนายหรือใชซ้ํ า  ตองครบองคประกอบดังตอไปนี้

  ๒.๑.๑  ตองเปนเครื่องที่คงรูปตามสภาพการผลิตเดิม และมีอายุการใชงานไมเกิน  3  ป
นบัจากวันที่ผลิต  ยกเวนเครื่องถายเอกสารใหมีอายุการใชงานไดไมเกิน  5  ป
นบัจากวันที่ผลิต

  ๒.๑.๒ ตองเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ ากวามาตรฐานผลิตภัณฑ
  อุตสาหกรรม (มอก.) เฉพาะกรณสิีนคาทีม่กีารก ําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน

  ๒.๑.๓ ตองมหีลักฐานรับรองคุณภาพภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนกอนการนํ าเขา
 จากบริษัทผูผลิต  หรือหนวยงานรับรองที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

        ๒.๒ เพื่อการซอมแซมหรือปรับปรุงตามกรณีดังตอไปนี้
๒.๒.๑  กรณนี ําเครือ่งออกไปซอมแซม  หรือปรบัปรงุนอกราชอาณาจกัร  แลวน ําเครือ่ง

  ดงักลาวกลบัเขามาในราชอาณาจกัร  ตองมสํี าเนาใบสทุธนิ ํากลบัหรือสํ าเนาใบขน
  สินคาขาออกจากกรมศุลกากรมาแสดงประกอบการอนุญาต

๒.๒.๒  กรณีนํ าเครื่องเขามาซอมแซม  หรือปรับปรุงเปนการชั่วคราวในราชอาณาจักร    
ใหยืน่หนังสือรับรองตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาจะสงกลับออกไป  และจะ
ตอง น ําชิน้สวนที่ชํ ารุดกลับออกไปดวย  โดยผูสงออกจะตองแสดงหลักฐาน
การสงออกตอกรมโรงงานอตุสาหกรรมภายใน 30 วนั นบัแตวนัสงออก  สํ าหรับ
เครือ่งทีผ่ลิตในประเทศไทย  ไมตองน ําชิน้สวนทีชํ่ ารุดกลบัออกไปกไ็ด  แตทัง้นี้
จะตองแสดงแผนการจดัการชิน้สวนทีชํ่ ารุดนัน้ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม

        ๒.๓ เพื่อการดัดแปลง หรือปรับปรุงใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิมของสินคา  ตองครบ
องคประกอบดังตอไปนี้

  ๒.๓.๑ ตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
  ๒.๓.๒ น ําเขาไดในปรมิาณทีส่อดคลองกบัขดีความสามารถของโรงงานตามขอ ๓.๓.๒

            ๒.๔ เพื่อการคัดแยกหรือการแปรสภาพ  ตองครบองคประกอบดังตอไปนี้
  ๒.๔.๑  ตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
  ๒.๔.๒ นํ าเขาไดในปริมาณที่สอดคลองกับขีดความสามารถของโรงงานตามขอ ๓.๔.๒

                ๒.๔.๓ นํ าเขาไดจากประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลเทานั้น

ขอ ๓. เกณฑการอนุญาตการนํ าเขาในขอ ๑ ตามประกาศนี้ จะอนุญาตใหผูนํ าเขาที่มีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

        ๓.๑  เพื่อการจํ าหนาย หรือใชซ้ํ า  ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติเปนผูประกอบกิจการนํ าเขาเครื่อง
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ที่ระบุตามขอ ๒.๑
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        ๓.๒  เพื่อการซอมแซม  ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติเปนผูประกอบกิจการนํ าเขาเครื่องใชไฟฟา
และอปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ที่ระบุตามขอ ๒.๒.๑ หรือ ๒.๒.๒ แลวแตกรณี

        ๓.๓  เพื่อการดัดแปลง หรือปรับปรุง ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติครบองคประกอบดังตอไปนี้
  ๓.๓.๑  เปนผูประกอบกจิการน ําเขาเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว

เพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุง ที่ระบุตามขอ ๒.๓
  ๓.๓.๒  มโีรงงานทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพและขดี

ความสามารถสอดคลองเหมาะสมที่จะดัดแปลง หรือปรับปรุงเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํ าเขาได

  ๓.๓.๓  ตองไดรับการยนิยอมจากประเทศตนทางในการรบัของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการ
ผลิตกลบัคนื  หรือมโีรงงานทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานในการก ําจดั
ของเสยีทีเ่กดิขึน้  โดยไดรับความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเปนกรณไีป

       ๓.๔ เพือ่การคดัแยกหรอืการแปรสภาพ  ผูน ําเขาตองมคีณุสมบตัคิรบองคประกอบดงัตอไปนี้
  ๓.๔.๑  เปนผูประกอบกิจการนํ าเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
               เพื่อการคัดแยกหรอืการแปรสภาพ  ทีร่ะบุตามขอ ๒.๔
๓.๔.๒  มโีรงงานทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานล ําดบัที ่๑๐๕ หรือ ๑๐๖ ทีม่ี

ประสิทธภิาพและขดีความสามารถสอดคลองเหมาะสมทีจ่ะคดัแยกหรอืแปรสภาพ
เครือ่งใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่นํ าเขาได

  ๓.๔.๓  ตองไดรับการยนิยอมจากประเทศตนทางในการรบัของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการ
ผลิตกลบัคนื  หรือมโีรงงานทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานในการก ําจดั
ของเสยีทีเ่กดิขึน้ โดยไดรับความเหน็ชอบจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเปนกรณไีป

ขอ ๔ ใหช้ินสวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลวดงัตอไปนี้
เปนวตัถุอันตรายชนดิที ่๓ ทีถู่กควบคมุภายใตเงือ่นไขของประกาศฉบบันี ้ ในกรณทีีม่กีฎหมายวาดวยการใด
บญัญตัเิร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว  ใหบงัคบัตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น

๔.๑ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของตูเย็น

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8418.91, 8418.99

๔.๒ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องรับ
โทรทัศน

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.29

๔.๓ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องรับวิทยุ
กระจายเสียง

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.29
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๔.๔ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องวดีิทัศน
(Video)

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.22

๔.๕ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องดีวีดี(DVD)

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.22

๔.๖ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องวีซีดี(VCD)

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.22

๔.๗ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องเลนเทป
บันทึกเสียง

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.22

๔.๘ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องปรับอากาศ

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8418.91, 8418.99

๔.๙ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องซักผา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8450.901, 8450.902

๔.๑๐ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องอบผา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8451.901, 8451.909

๔.๑๑ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องซักแหง

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8451.901, 8451.909

๔.๑๒ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของหมอหุงขาวไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๑๓ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของกาตมนํ้ าไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๑๔ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเตาอบไมโครเวฟ

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๑๕ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเตาอบไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๑๖ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องโทรศัพท

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8517.90

๔.๑๗ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องโทรสาร

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8517.90
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๔.๑๘ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องรับสง
โทรเลข

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.29

๔.๑๙ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องคํ านวณ

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  84.73

๔.๒๐ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องพิมพดีด
ไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  84.73

๔.๒๑ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องถายเอกสาร

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
9009.91, 9009.92, 9009.93 และ 9009.99

๔.๒๒ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องโทรศัพท
เคลื่อนที่

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  85.29

๔.๒๓ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง เชน จอ (Monitor)
เครื่องพิมพ (Printer) และ
เครื่องสแกนเนอร (Scanner)
เปนตน

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  84.73

๔.๒๔ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของพดัลมไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8414.90

๔.๒๕ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องทํ านํ้ าเย็น

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่
8418.91, 8418.99

๔.๒๖ ช้ินสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องเปาผม

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๒๗ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเตารีดไฟฟา

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8516.90

๔.๒๘ ชิ้นสวนอปุกรณหรือสวน
ประกอบของเครื่องสัญญาณ
กันขโมย

พกิัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่  8531.90
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ขอ ๕  การนํ าเขาในขอ ๔ ตามประกาศนี้ หมายถึง การนํ าเขาเพื่อกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
     ๕.๑ เพือ่การจ ําหนาย หรือใชซ้ํ า  ตองครบองคประกอบดงัตอไปนี้

             ๕.๑.๑  ตองเปนชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลว
               ทีค่งรูปตามสภาพการผลิตเดิม  
  ๕.๑.๒ ตองเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ ากวามาตรฐานผลิตภัณฑ
                อุตสาหกรรม (มอก.) เฉพาะกรณสิีนคาทีม่กีารก ําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน
  ๕.๑.๓ เพื่อใชเปนอะไหลเทานั้น

       ๕.๒ เพื่อการซอมแซมหรือปรับปรุงตามกรณีดังตอไปนี้
๕.๒.๑  กรณนี ําชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสที่

                  ใชแลวออกไปซอมแซม  หรือปรบัปรงุนอกราชอาณาจกัร  แลวน ํากลบัเขามาใน
                  ราชอาณาจกัร  ตองมสํี าเนาใบสทุธนิ ํากลบัหรือสํ าเนาใบขนสนิคาขาออกจาก

  กรมศุลกากรมาแสดงประกอบการอนุญาต
๕.๒.๒  กรณีนํ าชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลว

เขามาซอมแซมหรอืปรับปรงุเปนการชัว่คราวในราชอาณาจกัร ใหยืน่หนงัสอืรับรอง
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาจะสงกลับออกไป  โดยผูสงออกจะตองแสดงหลัก
ฐานการสงออกตอกรมโรงงานอตุสาหกรรมภายใน 30 วนั นบัแตวนัสงออก

 ๕.๒.๓  กรณีนํ าชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลว
เขามาซอมแซมหรอืปรับปรงุเพือ่จ ําหนายหรือใชซ้ํ าในราชอาณาจกัร  ตองมีปริมาณที่

             สอดคลองกับขีดความสามารถของโรงงานหรือสถานประกอบการตามขอ ๖.๒.๒
               ๕.๓ เพื่อการคัดแยกหรือการแปรสภาพ  ตองครบองคประกอบดังตอไปนี้

  ๕.๓.๑  ตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
  ๕.๓.๒ นํ าเขาไดในปริมาณที่สอดคลองกับขีดความสามารถของโรงงานตามขอ ๖.๓.๒

                ๕.๓.๓ นํ าเขาไดจากประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาบาเซลเทานั้น

 ขอ ๖ เกณฑการอนุญาตการนํ าเขาในขอ ๔  ตามประกาศนี้ จะอนุญาตใหผูนํ าเขาที่มีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้

๖.๑ เพือ่การจํ าหนาย  หรือใชซ้ํ า  ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติเปนผูประกอบกิจการนํ าเขาชิน้สวน
                อุปกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิส ทีใ่ชแลว  ที่ระบุตามขอ ๕.๑
       ๖.๒  เพื่อการซอมแซมหรือปรับปรุง  ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติดังนี้

๖.๒.๑  เปนผูประกอบกิจการนํ าเขาชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟา
  อิเล็กทรอนกิส ทีใ่ชแลวทีร่ะบตุามขอ ๕.๒.๑ ขอ ๕.๒.๒ หรือขอ ๕.๒.๓ แลวแตกรณี

              ๖.๒.๒  มโีรงงานหรอืสถานประกอบการทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการทีม่ปีระสิทธภิาพ
                               และขดีความสามารถสอดคลองเหมาะสมทีจ่ะซอมแซมหรอืปรับปรงุชิน้สวนอปุกรณ

 หรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลวทีน่ ําเขาได



8

         ๖.๓ เพื่อการคัดแยกหรือการแปรสภาพ  ผูนํ าเขาตองมีคุณสมบัติครบองคประกอบดังตอไปนี้
๖.๓.๑  เปนผูประกอบกิจการนํ าเขาชิน้สวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟา

อิเล็กทรอนกิสทีใ่ชแลว  เพือ่การคัดแยกหรอืการแปรสภาพ  ทีร่ะบุตามขอ ๕.๓
                            ๖.๓.๒ มีโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลํ าดับที่ ๑๐๕ หรือ ๑๐๖ ที่มี

ประสิทธภิาพและขดีความสามารถสอดคลองเหมาะสมทีจ่ะคดัแยกหรอืแปรสภาพ
ช้ินสวนอปุกรณหรือสวนประกอบของเครือ่งใชไฟฟาอเิล็กทรอนกิสทีใ่ชแลวทีน่ ําเขาได

 ๖.๓.๓  ตองไดรับการยนิยอมจากประเทศตนทางในการรบัของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการ
ผลิตกลบัคนื  หรือมโีรงงานทีไ่ดรับใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานในการก ําจดัของเสยี
ทีเ่กดิขึน้  โดยไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรณีไป

 ขอ ๗ ประกาศฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการนํ าเขาในกรณีดังตอไปนี้
        ๗.๑ การน ําเขามาเปนการชัว่คราวและจะสงกลบัออกไปภายในไมเกนิ 6 เดอืน นบัแตวนัทีน่ ําเขา

มาตามพกิดัอตัราศลุกากร ภาค ๔ ประเภทที ่๓ ยกเวนการน ําเขามาเพือ่ซอมตามประเภทที ่๓
(ช) จะตองไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กํ าหนดไวในขอ ๒.๒

       ๗.๒ การน ําเขามาเพือ่ใชสอยสวนบคุคล  สํ าหรับใชเองหรอืใชในวชิาชพี  และมจี ํานวนพอสมควร
แกฐานะ   ตามพกิดัอตัราศลุกากร ภาค ๔ ประเภทที ่๕  หรือเนือ่งในการยายภมูลํิ าเนาและมี
จ ํานวนพอสมควรแกฐานะ  ตามพกิดัอตัราศลุกากร ภาค ๔ ประเภทที ่๖  หรือจ ํานวนไมเกนิ
รายการละ ๒ เครือ่ง

        ๗.๓ การน ําเขาโดยไดรับเอกสทิธติามขอผูกพนัทีป่ระเทศไทยมอียูตอองคการสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตามสญัญากบันานาประเทศ  หรือทางการทตูซึง่ได
ปฏิบตัติอกนัโดยอธัยาศยัไมตร ี ตามพกิดัอตัราศลุกากรภาค ๔ ประเภทที ่๑๐

        ๗.๔ กรณทีีน่ ําเขามาเพือ่ใชในการประชมุระหวางประเทศ  และมปีริมาณพอสมควรแกการนัน้
ตามพกิดัอตัราศลุกากร ภาค ๔ ประเภทที ่๑๗

        ๗.๕ กรณทีีน่ ําเขามาตามที ่ คณะกรรมการตามพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514  มคี ําสัง่
เหน็ชอบวาจ ําเปน ในการประกอบกจิการปโตรเลยีม

ทัง้นีใ้หมผีลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  และใหมีระยะ
เวลาในการใชบังคับภายในกํ าหนดสามป   นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖

                (นายวิระ  มาวิจักขณ)
                     อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๕ง. ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖)


