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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ เศษตัด และของที่ใชไมได
ซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามประกาศกระทรวงพาณิช ย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ซึ่ง
เปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม ตามพิกัดศุลกากรขาเขาประเภทที่ ๓๙.๑๕ เปนสินคาที่ตอง
ขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร โดยจะอนุญาตใหนําเขาไดตามความเห็นชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ เศษตัด และของที่
ใชไมได ซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร เปนไปดวยความโปรงใส
ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ ของประกาศกระทรวงพาณิช ย
วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙
ความวา “จะอนุญาตใหนําเขาไดตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม” กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไม
ก็ตามเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
ขอ ๒ เศษพลาสติก หมายความวา เศษ เศษตัด และของที่ใชไมไดซึ่งเปนพลาสติกไมวา
ใชแลวหรือไมก็ตามที่ไมใชของเสียเคมีวัตถุ
ขอ ๓ ในการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตนํ า เศษพลาสติ ก เข า มาใน
ราชอาณาจักร ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนผูประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ตองใช
พลาสติกผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ ตองนําเขามาเพื่อใช
เปนวัตถุดิบในโรงงาน ไมอนุญาตใหนําเขามาเพื่อขาย หรือจําหนาย หรือวัตถุประสงคอื่นใด นอกจาก
การใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเทานั้น
(๒) การนําเขาในขอ (๑) สามารถสั่งผานการนําเขาโดยบริษัทตัวกลางได
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(๓) เศษพลาสติกที่นําเขาจะตองแยกประเภทแตละชนิดไมปะปนกัน และสามารถนําเขาสู
กระบวนการผลิตของโรงงานตามขอ (๑) ไดโดยไมตองผานกระบวนการทําความสะอาดอีก
(๔) เศษพลาสติกที่นําเขาจะตองผานการบด หรือตัดโดยมีขนาดความยาวสูงสุดไมเกิน ๒ เซนติเมตร
โดยประมาณ ยกเวนการนําไปใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมประกาศกํ า หนด โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
อุตสาหกรรม
ขอ ๔ หากพบวามีเศษพลาสติกที่นําเขาไมเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในขอ ๓ (๓) และ
(๔) ผู ขอรับ ใบอนุญาต และบริษัทผูนํา เขาจะตองรับผิ ดชอบในการสง กลับไปยั งประเทศตน ทาง
โดยรับผิดชอบคาใชจา ยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ขอ ๕ ในการขออนุ ญ าตนํา เศษพลาสติ กเข ามาในราชอาณาจัก ร ให ผู ขอรับ ใบอนุญ าต
ยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (สินคาทั่วไป) ตามแบบ ข.๓ ทายประกาศนี้
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมจัดทําแผนการนําเขาเศษพลาสติกในแตละป ซึ่งในแผนดังกลาว
อยางนอยจะตองระบุ
(๑) ชื่อ และชนิดของเศษพลาสติกที่นําเขา พรอมคุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกส
(๒) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ
(๓) ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ
(๔) ชนิดของผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ
(๕) ชนิดของวัตถุเสริมแตงวัตถุดิบกอนเขากระบวนการผลิต
(๖) ระบบปองกันสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยภายในโรงงาน
(๗) การกําจัดเศษเหลือที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต
(๘) แผนการจําหนายสินคาภายในประเทศ หรือสงออกไปนอกประเทศ
ขอ ๖ ในการพิจารณาใหความเห็น ชอบเกี่ยวกับการอนุญาตใหนําเศษพลาสติกเขามาใน
ราชอาณาจักรไดนั้น ใหคํานึงถึงปริมาณ และกําลังการผลิตที่ใ ชจริงในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบนั้น ๆ
ขอ ๗ เมื่อไดพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ประกาศฉบับนี้แลว ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
ขออนุ ญ าตนํ า เศษพลาสติ ก เข า มาในราชอาณาจั ก ร สํ า หรั บ ผู มี อํ า นาจในการออก และลงนาม
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ในใบอนุญาตใหนําเศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ซึ่งเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาใน
ราชอาณาจักร ใหเปนไปตามคําสั่งมอบอํานาจของกระทรวงพาณิชย
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผูสง/ผูขาย (ชื่อ, ที่อยู)

คํารอง
ขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(สินคาทั่วไป)

ผูรับ

(เพื่อกิจการที่เปนการคา)
ผูนําเขา (ชื่อ, ที่อยู, โทรศัพท)

ทะเบียนการคาเลขที่

ผูซื้อ (ชื่อ, ที่อยู ในกรณีที่เปนคนละรายกับผูนําเขา)

ผูทําการแทนผูนําเขา (ชื่อ, ที่อยู, ฐานะ)

วันนําเขา (โดยประมาณ) นําเขาโดยทาง
เรือ
บก
พาหนะ/เที่ยว

คํารองเลขที่
ข.
วันรับ

แบบ ข 3

ประเทศตนทาง
ประเทศกําเนิดสินคา
เงื่อนไขการสงมอบ
อากาศ

ทาหรือที่นําเขา

ไปรษณีย
เอฟ.โอ.บี

ซี.แอนด.เอฟ.

สกุลเงิน

1. รายละเอียดสินคา

2.

3.

4.

ซี.ไอ.เอฟ.

อื่นๆ ..............

อัตราแลกเปลี่ยน
ประเภทพิกัด

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ

ราคาตอหนวย

มูลคา ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท)

ประเภทพิกัด

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ

ราคาตอหนวย

มูลคา ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท)

ประเภทพิกัด

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ

ราคาตอหนวย

มูลคา ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท)

ประเภทพิกัด

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ

ราคาตอหนวย

มูลคา ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท)

คําชี้แจงและเหตุผลในการขอรับใบอนุญาต
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ขอยื่นคํารองนี้เพื่อขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
ตามรายการที่กลาวขางตน และขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตน
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
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