
 

 

 

 

 

แบบ กนอ. 01/3 
ค ำขอทั่วไป 

FORM IEAT 01/3 
GENERAL APPLICATION 

 
 



ค ำแนะน ำ 

Instructions 
กำรย่ืนค ำขอทัว่ไป 

Submission of General Application 

 เติมขอ้ความในแบบค าขอใหถู้กตอ้งและครบถว้น 
Fill in the Application Form correctly and completely. 

 ขีดขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อกและใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
Cross out inapplicable wording and mark  in relevant box . 

 หากช่องวา่งส าหรับเติมขอ้ความไม่พอ ใหจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบกบัค าขอ 
If the space provided is not sufficient, describe in attachment. 

 เอกสารจ านวน 3 ชุด  แนบประกอบค าขออนุญาต (เอกสารตอ้งมีการลงนามรับรองความถูกตอ้งของ 
ผูมี้อ านาจ) 
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by 
signature(s) of authorized person(s)). 

ก. กรณขีอเพิม่/เปลีย่นแปลงประเภทกำรประกอบกจิกำร 
A. In case of increase/change in type of business operations 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหนงัสือ) 
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date) 

- ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (ไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหนงัสือ) 
Copy of List of Shareholders (not older than 6 months from the issue date) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นคนต่างดา้ว) ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Copies of the Identification Card or copy of passport 
(in case of foreigner) of the authorized person(s) to sign on behalf of the juristic person 

- หนงัสือมอบอ านาจ  ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอ านาจ) 
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (in case of authorization) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นคนต่างดา้ว) ของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
Copies of the Identification Card or copy of passport 
(in case of foreigner) of the attorney-in-fact (in case of authorization) 

- กรรมวธีิการผลิตและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
Production process and raw materials required for production 



- แบบแปลนแสดงพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการผลิต 
Layout plan indicating the production area 

- รายการเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 
List of machinery required for production 

ข. กรณเีปลีย่นช่ือผู้รับใบอนุญำตให้ใช้ทีด่ินเพ่ือประกอบกจิกำรในนิคมอุตสำหกรรม 
B. In case of change in name of the licensee to utilize land for business operations in 
industrial estate 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือ 
Copy of certificate for registration of change of name 

ค. กรณโีอนสิทธิกำรใช้ทีด่ิน 
C. In case of transfer of the right for land utilization 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหนงัสือ) 
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date) 

- ค าขอใช้ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมของผูรั้บโอน ตามแบบ กนอ. 01/1 จ านวน 3 ชุด  
พร้อมเอกสารตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ 
3 sets of the transferee’s Application for Land Utilization for Business Operations in Industrial 
Estate per IEAT 01/1, together with required supporting documents 



ในกรณทีีต้่องกำรค ำช้ีแจงเพิม่เติม โปรดติดต่อ 

For more information, please contact: 

 ฝ่ายบริการผูป้ระกอบกิจการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT) 
Business Services Department 
โทรศพัทห์มายเลข 0-2253-0561 หรือกองอนุญาตผูป้ระกอบกิจการ 
Telephone: 0-2253-2561 or Business License Division 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมกักะสัน กรุงเทพฯ 10400 
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400 
โทรศพัทห์มายเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402 หรือส านกังานนิคมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402 or the relevant Industrial Estate Office 

 ใหย้ืน่ค าขอท่ีฝ่ายบริการผูป้ระกอบกิจการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)  
The Application must be submitted at the Business Services Department 
หรือกองอนุญาตผูป้ระกอบกิจการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือส านกังานนิคมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)  
or the relevant Industrial Estate Office 

 ในกรณีท่ีผูข้อใช้ท่ีดินไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ดว้ยตนเองจะตอ้งมีหนังสือมอบอ านาจให้ผูม้ารับ
ใบอนุญาตมีอ านาจลงนามรับทราบเง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาต 
In case the applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required for 
his/her attorney-in-fact to be authorized to sign in acknowledgment of the conditions attached to the 
License. 

 ช าระค่าบริการในการออกใบอนุญาตฯ (กรณีขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
เงิน 5,350.- บาท (ห้าพนัสามร้อยห้าสิบบาทถว้น) ถา้กรณีช าระเป็นเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารท่ีมี
ส านกังานตั้งอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือเช็คของธนาคารท่ีมีส านกังานตั้งอยูใ่นเขต
จังหวัดท่ี มีส านักงานนิคมอุตสาหกรรมตั้ งอยู่  ซ่ึงมิต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน  
โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย” 
The service fee for issuing the License (in case of application for addition of the type of business 
operation) including value added tax is Baht 5,350.- (Five Thousand Three Hundred and Fify Baht).  In 
case of payment by cheque, a cheque must be issued by a bank with its office located in Bangkok or 
surrounding provinces, or a bank with its office located in a province where an industrial estate office is 
situated, without any fee on payment collection.  The cheque must be payable to “Industrial Estate 
Authority of Thailand”.
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 ค ำขอทัว่ไป นิคมอตุสำหกรรม   
 General Application for Industrial Estate 
 

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

Date  Month  Year 
 

ขา้พเจา้   
I/We 

ท่ีอยูบ่า้น/ส านกังานเลขท่ี   หมู่ท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน   
Address/Office No.  Moo  Trok/Soi  Road  
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   
Tambon/Subdistrict  Amphoe/District  Province 
โทรศพัท ์  โทรสาร   E-mail   
Telephone  Fax 
ไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ท่ี       
have been granted the License to Utilize Land and Operate Business in Industrial Estate No. 
ลงวนัท่ี   เดือน   พ.ศ.  มีความประสงค ์
dated month year hereby wish to 
 เพ่ิม/เปล่ียนแปลงประเภทการประกอบกิจการตามใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการฯ เป็น   

Increase/change type of business operations under the License to Utilize Land and Operate Business to 
  

 ขอขยายระยะเวลาการเร่ิมปลูกสร้างอาคารโรงงาน/เร่ิมประกอบกิจการออกไปจนถึง   
Extend the time for commencement of construction of buildings/operation commencement until 
  

 เปล่ียนช่ือผูรั้บใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการฯ (โดยการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือตามกฎหมาย) เป็น   
Change the name of the Licensee (by registration of change of name under laws) to 
  

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
For Office Use Only 

เลขท่ีค าขอ   
Application No. 
ผูรั้บ   
Recipient 
วนัท่ี   เวลา   
Date  Time 

Revision No.: 1/2561 
Effective Date:  May, 2018   
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 โอนสิทธิการใชท่ี้ดินหรืออาคารโดย 
Transfer the right to utilize land or buildings by way of: 
 โอนจากบุคคลซ่ึงเป็นผูก่้อการจดัตั้งนิติบุคคล 

Transfer from a promoter of the juristic person 
 โอนกิจการและ/หรือ โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน/อาคาร 

Transfer of business and/or ownership of land/buildings 
 โอนสิทธิการเช่าซ้ือ/จองซ้ือ/ใหเ้ช่า 

Transfer of the right of lease to own/subscription/leasehold 
ใหแ้ก่  to   
ในท่ีดินหรืออาคารแปลงเลขท่ี    ทั้งแปลง  บางส่วน 
over land or buildings on Land Plot No.   in whole  in part 
เน้ือท่ี  (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
Area (rai-ngarn-square wah) 

   กำรคืนสิทธิใช้ทีด่นิ  /   กำรรับคืนสิทธิกำรใช้ทีด่นิ 
         Return the right for land utilization   /   Accept the return of the right for land utilization      

ใหแ้ก่   to   
ในท่ีดินหรืออาคารแปลงเลขท่ี    ทั้งแปลง  บางส่วน 
over land or buildings on Land Plot No.   in whole  in part 
เน้ือท่ี  (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
Area (rai-ngarn-square wah) 

   เลกิประกอบกจิกำร           ตั้งแต่ until  ………/…………/………… 
        Dissolve the business 
           ทั้งหมด         บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จ านวนแรงมา้ท่ีประสงคจ์ะแจง้เลิก) 
      in whole              in part (please specify business/horsepower to be cancelled) 
                                               ………………………………………………………………………………………………… 

                         …………………………………………………………………………………………………         
        สาเหตุ  Reason  for dissolve the business 
 ขาดทุน   
        Loss 

 ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ิมสูงข้ึน 
       Cost and Expenses increase 

 สิทธิประโยชน์ไม่จูงใจ 
       Unattractive Privileges 

 ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งใน       
       ตลาดได ้
       Lose market share 

 ความตอ้งการของ 
       ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 
       Changes in customer demands         
       and expectations 

 สภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  
       Economic downturn 

ภยัธรรมชาติ 
      Natural disaster 

 หมดสญัญาเช่า 
       End of lease agreement 

 อ่ืนๆ…………………………. 
       Others………………………… 
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  กำรขอหยุดประกอบกจิกำรช่ัวครำว 
        Apply for business suspension 
         ทั้งหมด    บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จ านวนแรงมา้ท่ีประสงคจ์ะแจง้หยดุชัว่คราว) 
    in whole   in part (please specify business/horsepower to be suspended) 
                                       …………………………………………………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………………………..          
 

         ก าหนดระยะเวลา  ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี        /         /  ถึงวนัท่ี         /         /  

         Period                 years from                                       to 
 
 อ่ืนๆ   

Others 
 โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา คือ   

Justification 
   
   
   
 
 

ลงช่ือ   ผูข้ออนุญาต 
Signed  Applicant 
 ( ) 
ต าแหน่ง   
Position 
 

 



รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรผลติ (กรณีเพิม่/เปลี่ยนแปลงประเภทกำรประกอบกจิกำร) 
Details  of  Manufacturing  Process ( In case of business operating addition/diversification ) 

1. วตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็นทีใ่ช้ในกำรผลติ (เฉพำะส่วนทีเ่พิม่หรือขยำย) 
     Raw  materials  and  other  materials  required in the manufacturing  process  (addition/diversification) 
ล าดบัท่ี 

No. 
วตัถุดิบ/ วสัดุจ าเป็น 

Raw materials/ Required materials 
ปริมาณการใช ้(ต่อปี) 

Required  amount  (per year) 
   
   
   
2. กระบวนกำรผลติ  (ให้เขียนแผนภูมแิสดงขั้นตอนกำรผลติและระบุจุดก ำเนิดมลพษิ  พร้อมค ำอธิบำยโดยละเอยีด) 
    Manufacturing  process  (Draw  a  process  flow  chart  showing  the  entire  process  and  points  where        
    pollution  may  originate  with  detailed  description)        
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
  3.  ปริมำณกำรผลติ  (เฉพำะส่วนทีเ่พิม่หรือขยำย) 
     Production  capacity  (addition/diversification) 
ล าดบัท่ี ผลิตภณัฑ ์ ปริมาณ (ต่อปี) การจ าหน่าย (Distribution) 

No. Product Amount (per year) ในประเทศ 
(Thailand) 

ต่างประเทศ 
(Abroad) 

     
     
     
4. จ ำนวนวนัท ำงำนปีละ ............................... วนั        วนัละ..................................  ช่ัวโมง 
    Number of  working  days/year              days      hours/day                             hours 
5. ควำมต้องกำรสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  Requirements for Public utilities and facilities 

  ส่วนเดิม Existing ส่วนเพ่ิม addition รวม Total 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

ไฟฟ้า   Electricity 
โทรศพัท ์Telephone 
น ้าประปา Water  Supply 
น ้าดิบ Raw Water 
การบ าบดัน ้ าเสีย  
Waste waste treatment 
การก าจดัขยะมูลฝอย 
Garbage  Disposal  
การก าจดักากอุตสาหกรรม 
Industrial waste Disposal  
อ่ืน ๆ (Others).................. 

........................KW 

.......... เลขหมาย Lines 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 
.....................   ............ 
 
........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 

..........................KW 

........... เลขหมาย Lines 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 
.....................   ............ 
 
........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 

...........................KW 

............เลขหมาย Lines 

....... ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 

........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 
.....................   ............ 
 
........ ลบ.ม./วนั M3/Day 
 



ปิดอากร 
Affix Duty Stamp 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
Power of Attorney 

 

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
Date   Month  Year 

โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้   
By this Power of Attorney, I/We 

อาย ุ  ปี สญัชาติ    ประกอบอาชีพ   
Age years, Nationality  Occupation 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน   
office located at No.  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   
Tambon/Subdistrict  Amphoe/District  Province 
โทรศพัท ์  โทรสาร   E-mail   
Telephone  Fax 
โดย    ต  าแหน่งกรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
by  managing partner/director 
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั/หา้งฯ ตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร/ 
with power to sign and bind of the Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok 
Partnership and Company Registration Office/ 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ท่ี    ลงวนัท่ี   เดือน   พ.ศ.  
Provincial Office for Commercial Affairs, No.  dated  month  year 
ขอมอบอ านาจให ้   
hereby authorize 
ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร    เลขท่ี   อาย ุ  ปี  เช้ือชาติ   
holder of Card    No. Age years Race 
สญัชาติ   อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่ท่ี   ตรอก/ซอย   ถนน   
Nationality  Address No.  Moo  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   
Tambon/Subdistrict  Amphoe/District  Province 
โทรศพัท ์  โทรสาร   E-mail   
Telephone  Fax 
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เป็นผูมี้อ านาจท าการ    
to have power to 
   
   

การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจกระท าไปในขอบเขตอ านาจน้ี ใหถื้อเสมือนวา่ ขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นดว้ยตนเอง 
และขา้พเจา้ขอรับผิดชอบทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be 
treated as if they were undertaken by myself/ourselves for which I/we agree to take full responsibility.   
In witness whereof, I/we have affixed my/our signature(s) in the presence of witnesses. 

ลงช่ือ   ผูม้อบอ านาจ 
Signed  Grantor 

( ) 

ลงช่ือ   ผูม้อบอ านาจ 
Signed  Grantor 

( ) 

ลงช่ือ   ผูรั้บมอบอ านาจ 
Signed  Attorney-in-fact 

( ) 

ลงช่ือ   พยาน 
Signed  Witness 

( ) 

ลงช่ือ   พยาน 
Signed  Witness 

( ) 

 


