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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  เง่ือนไขในการอนุญาตใหนาํเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิล็กทรอนิกสทีใ่ชแลว 

ที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม  ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง  ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เกี่ยวกับการผลิต  การมีไวในครอบครอง  การสงออกและการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
(เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว)  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจรับผิดชอบ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังนั้น  เพื่อประโยชนในการควบคุมวัตถุอันตรายและปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก
บุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือส่ิงแวดลอม  จึงสมควรกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต  อาศัยอํานาจ 
ตามความในขอ  ๑๗  หมวด  ๓  แหงกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในฐานะพนักงานเจาหนาที่จึงออกประกาศ
กําหนดเง่ือนไขในการใหนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบเขต 
๑.๑ เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หมายถึง  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานมาแลว  แตยังสามารถใชงานไดและคงรูปตามสภาพการผลิตเดิม  หรือ
สามารถนํามาซอมแซม  ดัดแปลง  หรือปรับปรุง  ใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ดังรายการตอไปนี้  
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ที่ถูกควบคุมภายใตเง่ือนไขของประกาศฉบับนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใด
บัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 

 ๑.๑.๑ ตูเย็น   พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๑๘ 
 ๑.๑.๒ เคร่ืองรับโทรทัศน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๘ 
 ๑.๑.๓ เคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๗ 
 ๑.๑.๔ เคร่ืองวีดิทัศน  (Video) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
 ๑.๑.๕ เคร่ืองดีวีดี  (DVD) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
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 ๑.๑.๖ เคร่ืองวีซีดี  (VCD) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๑ 
 ๑.๑.๗ เคร่ืองเลนเทปบันทึกเสียง พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๑๙ 
 ๑.๑.๘ เคร่ืองปรับอากาศ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๑๕ 
 ๑.๑.๙ เคร่ืองซักผา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๕๐ 
 ๑.๑.๑๐ เคร่ืองอบผา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๒๑.๐๐, 
      ๘๔๕๑.๒๙.๐๐ 
 ๑.๑.๑๑ เคร่ืองซักแหง  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๑๐.๐๐ 
 ๑.๑.๑๒ หมอหุงขาวไฟฟา พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๖๐.๑๐ 
 ๑.๑.๑๓ กาตมน้ําไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๗๙.๑๐ 
 ๑.๑.๑๔ เตาอบไมโครเวฟ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๕๐.๐๐ 
 ๑.๑.๑๕ เตาอบไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๖๐.๙๐ 
 ๑.๑.๑๖ เคร่ืองโทรศัพท  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๑๑.๐๐, 
      ๘๕๑๗.๑๘.๐๐ 
 ๑.๑.๑๗ เคร่ืองโทรสาร  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๓๑, 
      ๘๔๔๓.๓๒,  ๘๔๔๓.๓๙ 
 ๑.๑.๑๘ เคร่ืองรับสงโทรเลข พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๖๒ 
 ๑.๑.๑๙ เคร่ืองคํานวณ  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๐ 
 ๑.๑.๒๐ เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๖๙ 
 ๑.๑.๒๑ เคร่ืองถายเอกสาร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๔๓ 
 ๑.๑.๒๒ เคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๑๒.๐๐ 
 ๑.๑.๒๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๑ 
 ๑.๑.๒๔ จอ  (Monitor)  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๘ 
 ๑.๑.๒๕ เคร่ืองพิมพ  (Printer) พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๔๓ 
 ๑.๑.๒๖ เคร่ืองสแกนเนอร พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๑ 
   (Scanner)   
 ๑.๑.๒๗ พัดลมไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๕๑ 
 ๑.๑.๒๘ เคร่ืองทําน้ําเย็น  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๖๙ 
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 ๑.๑.๒๙ เคร่ืองเปาผม  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๓๑.๐๐ 
 ๑.๑.๓๐ เตารีดไฟฟา  พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๔๐ 
 ๑.๑.๓๑ เคร่ืองสัญญาณกันขโมย พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๓๑.๑๐ 
 ๑.๑.๓๒ เคร่ืองอัดชนิดที่ใชใน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๓๐ 
   เคร่ืองทําความเย็น 
๑.๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หมายถึง  

ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผานการใชงานมาแลว  
แตยังสามารถใชงานไดและคงรูปตามสภาพการผลิตเดิม  หรือสามารถนํามาซอมแซม  ดัดแปลง  หรือ
ปรับปรุงใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ดังรายการตอไปนี้  เปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ที่ถูกควบคุม
ภายใตเง่ือนไขของประกาศฉบับนี้  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว 
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น 

 ๑.๒.๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๙๑, 
   ประกอบของตูเย็น ๘๔๑๘.๙๙ 
 ๑.๒.๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของเครื่องรับ 
   โทรทัศน 
 ๑.๒.๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของเครื่องรับวิทยุ 
   กระจายเสียง 
 ๑.๒.๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องวีดิทัศน 
   (Video) 
 ๑.๒.๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องดีวีดี   
   (DVD) 
 ๑.๒.๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 
   ประกอบของเครื่องวีซีดี   
   (VCD) 
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 ๑.๒.๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๒ 

   ประกอบของเครื่องเลน 

   เทปบันทึกเสียง 

 ๑.๒.๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๕.๙๐ 

   ประกอบของเครื่อง 

   ปรับอากาศ 

 ๑.๒.๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๐.๙๐ 

   ประกอบของเครื่องซักผา 

 ๑.๒.๑๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๙๐ 

   ประกอบของเครื่องอบผา   

 ๑.๒.๑๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๕๑.๙๐ 

   ประกอบของเครื่องซักแหง 

 ๑.๒.๑๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 

   ประกอบของหมอหุงขาว 

   ไฟฟา 

 ๑.๒.๑๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 

   ประกอบของกาตมน้ําไฟฟา 

 ๑.๒.๑๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 

   ประกอบของเตาอบ 

   ไมโครเวฟ 

 ๑.๒.๑๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 

   ประกอบของเตาอบไฟฟา 

 ๑.๒.๑๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 

   ประกอบของเครื่องโทรศัพท 

 ๑.๒.๑๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 

   ประกอบของเครื่องโทรสาร 
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 ๑.๒.๑๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 
   ประกอบของเครื่องรับสง 
   โทรเลข 
 ๑.๒.๑๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่องคํานวณ 
 ๑.๒.๒๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่อง   
   พิมพดีดไฟฟา 
 ๑.๒.๒๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 
   ประกอบของเครื่อง 
   ถายเอกสาร 
 ๑.๒.๒๒ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๗.๗๐ 
   ประกอบของเครื่องโทรศัพท 
   เคลื่อนที่ 
 ๑.๒.๒๓ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบของเครื่อง 
   คอมพิวเตอร 
 ๑.๒.๒๔ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕.๒๙ 
   ประกอบของจอ  (Monitor) 
 ๑.๒.๒๕ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๔๓.๙๙ 
   ประกอบเครื่องพิมพ   
   (Printer) 
 ๑.๒.๒๖ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔.๗๓ 
   ประกอบเครื่องสแกนเนอร 
   (Scanner) 
 ๑.๒.๒๗ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๔.๙๐ 
   ประกอบของพัดลมไฟฟา 
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 ๑.๒.๒๘ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๔๑๘.๙๑, 
   ประกอบของเครื่องทํา ๘๔๑๘.๙๙ 
   น้ําเย็น 
 ๑.๒.๒๙ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องเปาผม 
 ๑.๒.๓๐ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๑๖.๙๐ 
   ประกอบของเตารีดไฟฟา 
 ๑.๒.๓๑ ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวน พิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๕๓๑.๙๐ 
   ประกอบของเครื่องสัญญาณ 
   กันขโมย 
ขอ ๒ การนําเขาในขอ  ๑.๑  และ  ๑.๒  ตามประกาศนี้  หมายถึง  การนําเขาที่มี  ๔  ลักษณะ

ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ การนําเขาเพื่อการใชซํ้า  หมายถึง  การนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ที่สามารถใชซํ้าได  โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

   ๒.๑.๑ ตองเปนเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่มี
คุณสมบัติพิเศษที่จําเปนตองใชในกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง  โดยตองแสดงเหตุผลความจําเปนและ
แผนการใชงานที่แนนอนมาดวย 

   ๒.๑.๒ ตองเปนชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่คงรูปตามสภาพการผลิตเดิมและตองนําเขามาเพื่อใชเปนอะไหลทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด  โดยตองแสดงหลักฐานการปรับเปลี่ยนทดแทนและเหตุผลความจําเปน  พรอมแผนการ
ใชงานที่แนนอนมาดวย   

   ๒.๑.๓ ตองเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเทียบไดไม ตํ่ากวามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  เฉพาะกรณีสินคาที่มีการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 

ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. กรณีการนําเขาเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ตองเปนนิติบุคคลหรือ

กลุมธุรกิจในเครือที่มีกิจการและความจําเปนตองใชในกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง 
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๒. กรณีการนําเขาชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 
ตองเปนผูประกอบกิจการผลิต  หรือตัวแทนผลิต  หรือจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
หรือประกอบกิจการซอมแซมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือเปนผูที่นําชิ้นสวน
อุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซมนอกราชอาณาจักร   

 ๒.๒ การนําเขาเพื่อการซอมแซม  หมายถึง  การนําเขาเพื่อการซอมแซม  แกไข  
ปรับปรุง  เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบ
ของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่ชํารุดใหคืนสูสภาพใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  รวมถึง
การนํากลับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบ
ของเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  ที่ผานการซอมแซมแลวเสร็จจากตางประเทศ  ตามกรณี
ดังตอไปนี้ 

  ๒.๒.๑ กรณีนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือ
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซม 
นอกราชอาณาจักร  แลวนํากลับเขามาในราชอาณาจักร  ตองมีสําเนาใบสุทธินํากลับหรือสําเนาใบขนสินคา 
ขาออกจากกรมศลุกากรมาแสดงประกอบการอนุญาต 

  ๒.๒.๒ กรณีนําเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือ
ชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาซอมแซมเปนการ
ชั่วคราวในราชอาณาจักร  ใหแจงกรอบระยะเวลาการซอมแลวเสร็จและแสดงหนังสือรับรองการสงกลับ
ออกไปพรอมเอกสารการยินยอมจากประเทศตนทางในการรับชิ้นสวน  หรือสวนประกอบที่ชํารุด 
ที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีกกลับคืน  โดยผูนําเขาตองย่ืนหลักฐานการสงออกชิ้นสวนหรือ
สวนประกอบที่ชํารุดภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดทําการสงออก  สําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่ผลิตในประเทศไทย  ไมตองนําชิ้นสวนที่ชํารุดกลับออกไปก็ได  โดยตองแสดง
แผนการจัดการชิ้นสวนที่ชํารุดนั้น 

ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
๑. กรณีการนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือ

สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวออกไปซอมแซมนอกราชอาณาจักรแลวนํากลับ
เขามาในราชอาณาจักร  ผูนําเขาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันกับผูสงออก 
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๒. กรณีการนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือ
สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวเขามาซอมแซมเปนการชั่วคราวในราชอาณาจักร  
ผูนําเขาตองเปนผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนหรือสวนประกอบของ
เคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  หรือประกอบกิจการรับซอมแซมเครื่องใชไฟฟา   และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว 

 ๒.๓ การนําเขาเพื่อการดัดแปลง  หรือปรับปรุงใหใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  
หมายถึง  การนําเขาเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือ
สวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  มาทําการดัดแปลง  ปรับเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลง  
หรือปรับปรุงแกไข  ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามวัตถุประสงคเดิม  ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  ๒.๓.๑ ตองมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
  ๒.๓.๒ ตองมีอายุใชงานไมเกิน  ๓  ป  นับจากวันที่ผลิต  [ยกเวนเคร่ืองถาย

เอกสารตามขอ  ๑.๑.๒๑  สวนประกอบของเครื่องถายเอกสารตามขอ  ๑.๒.๒๑   และชิ้ นส วนอุปกรณ
หรือสวนประกอบเครื่องพิมพ  (Printer)  ตามขอ  ๑.๒.๒๕  เฉพาะตลับหมึกพิมพ  (Toner  Cartridge)  
และอุปกรณใหความรอนกับหมึกพิมพ  (Fuser  Module)]  โดยตองระบุย่ีหอ  รุน  หมายเลขเครื่อง  หรือ
หมายเลขชิ้นสวนอุปกรณและปที่ผลิต 

  ๒.๓.๓ สําหรับเครื่องถายเอกสาร  ตามขอ  ๑.๑.๒๑  และชิ้นสวนอุปกรณหรือ  
สวนประกอบของเครื่องถายเอกสารตามขอ  ๑.๒.๒๑  [ยกเวนตลับหมึกพิมพ  (Toner  Cartridge)  และ
อุปกรณใหความรอนกับหมึกพิมพ  (Fuser  Module)]  ตองมีอายุใชงานไมเกิน  ๕  ป  นับจากวันที่ผลิต  
โดยตองระบุ  ย่ีหอ  รุน  หมายเลขเครื่อง  หรือหมายเลขชิ้นสวนอุปกรณและปที่ผลิต 

  ๒.๓.๔ ตอง เปนผลิต ภัณฑที่ มี ม าตรฐาน เที ยบได ไม ตํ่ ากว ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)  เฉพาะกรณีสินคาที่มีการประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 

ทั้งนี้  ผูนําเขาตองมีคุณสมบัติและดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
๑. ตองเปนผูประกอบการโรงงานที่ไดรับอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน  ลําดับที่  ๖๙ – ๗๓ 

หรือลําดับที่  ๑๐๖  ตามบัญชีทายกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีขีดความสามารถ  สอดคลอง  เหมาะสมที่จะดัดแปลงหรือปรับปรุงเคร่ืองใชไฟฟา 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว  หรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่ขอนําเขามาในราชอาณาจักร 
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๒. ตองนําเขามาเพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุงเฉพาะในสถานประกอบการของตนเอง 

ตามขอ  ๑  เทานั้น 

๓. ตองมีแผนการจัดการชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่ชํารุดและของเสียที่เกิดจากการดัดแปลง

หรือปรับปรุง  โดยแผนการจัดการตองแสดงรายละเอียดวิธีการจัดการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมหรือเพิ่มภาระการจัดการของเสียของประเทศและกรณีที่ไมสามารถแสดงวิธีการจัดการ

ชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่ชํารุดและของเสียที่เกิดจากการดัดแปลงหรือปรับปรุงภายในประเทศได 

ตองแสดงหนังสือรับรองการสงกลับออกไป  พรอมเอกสารการยินยอมจากประเทศตนทางหรือผูรับบําบัด

กําจัดนอกประเทศในการรับชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่ชํารุดและของเสียดังกลาวไปบําบัดหรือกําจัด 

 ๒.๔ การนําเขาเพื่อการคัดแยกหรือแปรสภาพ  หมายถึง  การนําเคร่ืองใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวหรือชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

ที่ใชแลว  เพื่อการแกะ  ชําแหละ  ถอดลาง  แยกชิ้นสวนหรือกระทําการอื่นใดเพื่อการกําจัด  ทําลาย  หรือ

สกัด  แยกเอาวัสดุที่สามารถนําไปใชประโยชนอื่น  ใหถือเปนการนําเขาของเสียเคมีวัตถุหรือของเสีย

อันตรายที่ผูนําเขาตองปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล 

ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงการนําเขาในกรณีดังตอไปนี้ 

  ๓.๑ การนําเขามาเปนการชั่วคราวและจะสงกลับออกไปภายในไมเกิน  ๖  เดือน  

นับแตวันที่นําเขามาตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๓  ยกเวนการนําเขามาเพื่อซอม 

ตามประเภทที่  ๓  (ช)  จะตองไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอ  ๒.๒ 

  ๓.๒ การนําเขามาเพื่อใชสอยสวนบุคคล  สําหรับใชเองหรือใชในวิชาชีพ  และมี

จํานวนพอสมควรแกฐานะ  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๕  หรือเนื่องในการยายภูมิลําเนา

และมีจํานวนพอสมควรแกฐานะ  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๖  หรือจํานวนไมเกิน

รายการละ  ๒  เคร่ือง 

  ๓.๓ การนําเขาโดยไดรับเอกสิทธิตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ

สหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตามสัญญากับนานาประเทศ  หรือทางการฑูต 

ซ่ึงไดปฏิบัติตอกันโดยอัธยาศัยไมตรี  ตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๑๐ 

  ๓.๔ กรณีที่นําเขามาเพื่อใชในการประชุมระหวางประเทศ   และมีปริมาณ

พอสมควรแกการนั้นตามพิกัดอัตราศุลกากร  ภาค  ๔  ประเภทที่  ๑๗ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

  ๓.๕ กรณีที่นําเขามาตามที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม   
พ.ศ.  ๒๕๑๔  มีคําส่ังเห็นชอบวาจําเปนในการประกอบกิจการปโตรเลียม 

ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 


