คำถำมที่ถำมบ่ อยจำกกำรเข้ ำใช้ ระบบ
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1:: ต้ องกำรใช้ ระบบกำรอนุญำตอิเล็กทรอนิกส์ เกีย่ วกับวัสดุไม่ ใช้ แล้ วของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ครั้งแรกต้ องทำอย่ำงไรบ้ ำง
A1:: เข้ามาที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  การอนุญาต  การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
- ท่านสามารถใช้รหัสประจาตัว (เลขประจาตัว 13 หลัก หรื อ เลขทะเบียนโรงงาน) และรหัสผ่าน
login เข้าระบบและใช้งานได้ทนั ที
Q2:: หำกยังไม่ มีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนใด ๆ เลยจะต้ องทำอย่ำงไร
A2:: ท่านต้องพิจารณาว่าโรงงานของท่านมีของเสี ยที่เป็ นอันตราย หรื อไม่
- ถ้ ำไม่ มีวสั ดุไม่ ใช้ แล้ วทีเ่ ป็ นอันตรำยให้ไปที่เมนู “สมัครใช้ บริ การ” จากนั้นให้กรอกข้อมูล
เกี่ยวกับโรงงาน ตามแบบฟอร์มการสมัครใช้บริ การ เมื่อท่านกรอกข้อมูล และกดตกลงเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
“รหัสประจาตัวผู้ใช้ ” และ “รหัสผ่ าน” จากนั้นท่านสามารถใช้รหัสประจาตัวผูใ้ ช้และรหัสผ่านนี้ ในการขออนุญาต
และการแจ้งขนส่ งได้
- ถ้ ำมีวสั ดุไม่ ใช้ แล้ วทีเ่ ป็ นอันตรำย ท่านสามารถไปที่เมนู “สมัครใช้บริ การ” จากนั้นให้กรอก
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “รหัสประจาตัวผู้ใช้ ” และ
“รหัสผ่ าน” และเมื่อได้รหัสประจาตัวผูใ้ ช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าไปขออนุญาตต่างๆ ในระบบได้ แต่
ก่อนที่ท่านจะแจ้งการขนส่ งของเสี ยอันตราย ท่านต้องดาเนินการขอหมายเลขประจาตัว 13 หลัก ก่อน โดยติดต่อไปที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4127 (คุณบรรจง) หรื อ ท่านสามารถขอเลขประจาตัว 13 หลักก่อน จากนั้นค่อยมาขอ
อนุญาตและแจ้งขนส่ งก็ได้ ซึ่ งรหัสประจาตัว 13 หลักนี้ สามารถใช้เป็ นรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ได้ เนื่องจากครอบคลุมทั้งวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็ นอันตรายและเป็ นอันตรายอยูแ่ ล้ว
Q3:: เลขประจำตัว 13 หลักหมำยถึงอะไร และจำเป็ นต้ องมีหรือไม่
A3:: หมายถึงรหัสที่กรมโรงงานออกให้สาหรับผูท้ ี่ดาเนินการเกี่ยวกับของเสี ยอันตราย หากโรงงาน
ของท่านไม่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับของเสี ยอันตรายก็ไม่จาเป็ นต้องมีเลขประจาตัว 13 หลัก (เลขประจาตัว 13
หลักมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX สาหรับผูก้ ่อกาเนิด และ DIW-D-XXXXXXXXX สาหรับผูร้ ับ
กาจัด/บาบัด)

Q4:: ไม่ ทรำบขั้นตอนในกำรขออนุญำต
A4:: 1) ผูก้ ่อกาเนิดขออนุ ญาตผ่านระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) ผูร้ ับกาจัดต้องเข้ามาตอบรับ (ยินยอมรับหรื อไม่ยนิ ยอมรับ) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ขออนุญาต
(ไม่รวมวันที่ขอ)
ในกรณีมีผ้ รู ับกำจัดหลำยรำย
- หากผูร้ ับกาจัดทุกรายตอบรับครบแล้ว เรื่ องจะถูกส่ งไปที่เจ้าหน้าที่ทนั ที
- หากผูร้ ับกาจัดรายใดรายหนึ่งไม่ตอบรับ ครบ 3 วันแล้ว รายการที่มีผตู้ อบรับจากผูร้ ับกาจัดเท่านั้นจะ
ถูกส่ งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
3) เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทาการ และจะแจ้งผลให้ผกู ้ ่อกาเนิ ด
ทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะ ได้ที่ เมนู G03 ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำและพิมพ์หนังสื อแจ้ งผลกำร
พิจำรณำ (กรณีผ่ำน net)
Q5:: ถ้ ำมีเลขประจำตัว 13 หลักและรหัสผ่ ำนหรือรหัสประจำตัวผู้ใช้ (เลขทะเบียนโรงงำน) และ
รหัสผ่ำนแล้ว เมื่อเข้ ำสู่ ระบบ และระบบแจ้ งว่ำ “ไม่ พบสมำชิกดังกล่ำวในระบบ หรือรหัสผ่ ำนไม่ ถูกต้ อง”
A5:: 1)ให้ตรวจสอบรหัสประจาตัวผูใ้ ช้ ถ้าเป็ นเลขทะเบียนโรงงาน ***ห้ามวรรคห้ามจุด*** (ยกเว้น
โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม) เช่น
3ส.-48(2)-1/45ปข.  ส3-48(2)-1/45ปข
3-105-1/48 อย.  3-105-1/48อย
หรื อถ้าเป็ นรหัสผ่านของเลข 13 หลัก เช่น qOlx]eR อาจพิมพ์อกั ษรผิด เช่น O กับ 0 หรื อ l กับ
เลขหนึ่งหรื อตัว I
หรื อถ้าโรงงานของท่านอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม อาจเกิดจากเลขทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดาเนินการตามข้อ 2)
2) หากท่านดาเนินการตามข้อ 1) แล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 เข้าใช้งานเมนูลืมรหัสผ่าน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp กรอกรหัสประจาตัว และ EMail ของท่าน จากนั้นรอตรวจสอบรหัสผ่านที่จะแจ้งไปทาง E-Mail หรื อ
2.2 ให้จดั ส่ งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf
Q6:: ไม่ ทรำบรหัสประจำตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่ ำน เนื่องจำกมีกำรสมัครโดยเจ้ ำหน้ ำทีค่ นเก่ ำทีล่ ำออกไปแล้ ว
A6:: ให้จดั ส่ งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf
Q7:: ต้ องกำรเปลีย่ นอีเมลทีแ่ จ้ งไว้กบั ระบบจะต้ องทำอย่ำงไรบ้ ำง
A7:: ให้จดั ส่ งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf
Q8:: กำรสมัครใช้ บริกำรอีกกีว่ นั ถึงจะได้ รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่ ำน
A8:: เมื่อท่านสมัครใช้บริ การเรี ยบร้อยแล้วระบบจะแจ้งรหัสประจาตัวผูใ้ ช้และรหัสผ่านทันที

Q9:: กำรสมัครใช้ บริกำรในช่ องทีใ่ ห้ กรอกหมำยเลขบัตรประจำชน สำหรับชำวต่ ำงชำติต้องทำอย่ำงไร
A9:: พิมพ์เฉพาะตัวเลข จากนั้นให้เอาเลขศูนย์มาพิมพ์ไว้ขา้ งหน้าให้ครบ 13 หลัก
Q10:: ระบบแจ้ งว่ำ “วันเริ่มประกอบกิจกำรไม่ ตรงกับฐำนข้ อมูล”
A10:: ท่านสามารถดูวนั เริ่ มประกอบกิจการได้ดงั นี้
- สาหรับโรงงานที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม ดูจากใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2)
- สาหรับโรงงานที่อยูน่ อกนิ คมอุตสาหกรรมและมีใบ รง.4 ให้ดูจากลาดับที่ 3 ข้อ 2
Q11:: ระบบแจ้ งว่ำ ไม่ พบหมำยเลขทะเบียนโรงงำนนี้
A11:: อาจเกิดจากไม่มีขอ้ มูลโรงงานในระบบทะเบียนโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อการ
พิมพ์เลขทะเบียนโรงงานไม่ตรงกับฐานข้อมูล สาหรับโรงงานที่ต้ งั อยู่นอกนิ คมอุ ตสาหกรรมฯ ต้องส่ ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) หน้า 1,3,7,8 หรื อโรงงานที่ต้ งั อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมฯส่ งใบอนุ ญาต
ใช้ที่ดินหรื อใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมเขียนปั ญหา ลงชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์
ของท่าน และแฟกซ์มาที่ 0 2202 4177 หรื อ สแกนเป็ นไฟล์ pdf ส่ งมาที่เมล์ w-support@diw.mail.go.th
Q12:: เมื่อเข้ ำสู่ ระบบแล้ ว ระบบแจ้ งว่ ำ “โรงงำนท่ำนมีสถำนะเป็ นเลิกประกอบกิจกำร”
A12:: อาจเกิดจากมีการปรับปรุ งฐานข้อมูลโรงงานหรื อเปลี่ยนหรื อยกเลิกเลขทะเบียนเดิม
ผูป้ ระกอบการต้องส่ งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หน้า 1,3,7,8,9 หรื อส่ งใบต่ออายุหรื อ
เอกสารของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่แสดงว่าโรงงานของท่านยังประกอบกิจการอยูม่ าที่ 0 2202 4177 (สานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผูต้ ิดต่อและเบอร์ โทรศัพท์ หรื อ สแกน
เป็ นไฟล์ pdf ส่ งมาที่เมล์ w-support@diw.mail.go.th
Q13:: ชื่ อโรงงำน ทีอ่ ยู่ กำรประกอบกิจกำร ไม่ ตรงกับใบอนุญำต เนื่องจำกมีกำรโอนหรือกำรเปลีย่ น
ชื่อหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงทีต่ ้ ังโรงงำนหรือทีต่ ้งั สำนักงำน
A13:: ให้ผปู้ ระกอบการแฟกซ์หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาที่ 0 2202 4177 (สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร)
ถ้าโรงงานตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมฯให้แฟกซ์หลักฐานของการนิคมอุตสาหกรรมที่มี
ข้อความแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง
ถ้าโรงงานตั้งอยูน่ อกนิคมอุตสาหกรรมให้แฟกซ์ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) หน้า 1,3,7,8

Q14:: ไม่ สำมำรถแนบไฟล์ ประกอบกำรขออนุญำต หรือ ยืน่ สก.3,สก.4 หรือ สก.5 ได้
A14:: ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ส่งมีขนาดโตเกินไปหรื อไม่ แนะนาให้ใช้ไฟล์ล่ะไม่เกิน 3 Kilobyte
- ให้ท่านปิ ด Browser แล้วเปิ ดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และ login และใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง
Q15:: เข้ ำสู่ ระบบแล้ วระบบให้ กลับไป Login ใหม่
A15:: ปั ญหานี้ เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่ องของ
ผูใ้ ช้งานให้ท่านปรับแต่ง Browser Option ของท่านดังนี้
เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Security Setting -> Medium -> Reset
เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Privacy -> Low
ปิ ด Browser แล้ว เปิ ด Browser และใช้งานใหม่อีกครั้ง
กำรติดต่ อสอบถำมเพิม่ เติม
ปัญหำ
- เกี่ยวกับข้อมูลโรงงาน
- สอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- เกี่ยวกับการแจ้งขนส่ ง
- การแก้ไขใบแจ้งการขนส่ ง
- การขอเลข 13 หลัก

หน่ วยงำน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร

เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสำร
โทร. 0 2202 4129
โทรสาร 0 2202 4177

ส่ วนกากับการขนส่ ง สานักบริ หาร
จัดการกากอุตสาหกรรม

ส่ วนกากับการขนส่ ง
โทร. 0 2202 4017
0-2202-4127
โทรสาร 0-2202-4167
ส่ วนอนุ ญาต
โทร. 0-2354-3183
0-2202-4195
0 2202 4168
โทรสาร
0-2202-4003

- สอบถามเกี่ยวกับการขออนุ ญาต ส่ วนบริ หารจัดการกากอุตสาหกรรม
- รหัสวัสดุไม่ใช้แล้ว
ภายในประเทศ สานักบริ หารจัดการ
- ปั ญหาเกี่ยวกับติดตามการ
กากอุตสาหกรรม
อนุญาต
- ข้อกฎหมาย

