
 
 

 

 

แบบ กนอ. 01/1 

ค ำขอใช้ที่ดนิเพ่ือประกอบกจิกำรในนิคมอตุสำหกรรม 

FORM IEAT 01/1 

APPLICATION FOR LAND UTILIZATION FOR BUSINESS OPERATIONS 
IN INDUSTRIAL ESTATE 



ค ำแนะน ำ 
Instructions 

กำรย่ืนค ำขอใช้ที่ดนิเพ่ือประกอบกจิกำรในนิคมอุตสำหกรรม 
Submission of Application for Land Utilization for Business Operations in 

Industrial Estate 

 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)). 

1. กรณ ีผู้ขอใช้ทีด่ินเป็นบุคคลธรรมดำ 
In case the applicant is a natural person 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างดา้ว) ของผูข้อใชท่ี้ดิน 

Copies of the Identification Card or copy of passport (in case of foreigner) of the applicant 
- หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (กรณีมอบอ านาจ) 

Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (in case of authorization) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส 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) 

- แผนผงัแสดงเลขท่ีแปลงท่ีดิน 
Layout map indicating Land Plot No. 

- ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือแสดงการมีสิทธิเขา้ใชท่ี้ดิน 
Copy of Land Title Deed or letter indicating the right for land utilization 



2. กรณ ีผู้ขอใช้ทีด่ินเป็นนิติบุคคล 
In case the applicant is a juristic person 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง  

(ไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหนงัสือ) 
Copy of the Company Affidavit, indicating objectives (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) 

- แผนผงัแสดงเลขท่ีแปลงท่ีดิน 
Layout map indicating Land Plot No. 

- ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือแสดงการมีสิทธิเขา้ใชท่ี้ดิน 
Copy of Land Title Deed or letter indicating the right for land utilization 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นคนต่างดา้ว) ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Copies of the rd and 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) 



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 
หรือกองอนุญาตผู ้ประกอบกิจการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) or the relevant 
Industrial Estate Office 

 ในกรณีท่ีผูข้อใช้ท่ีดินไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ดว้ยตนเองจะตอ้งมีหนงัสือมอบอ 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. 

 ค่าบริการในการออกใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นเงิน 10,700.- บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถว้น) ถา้กรณีช าระเป็นเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของธนาคารท่ีมี
ส านกังานตั้งอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือเช็คของธนาคารท่ีมีส านกังานตั้งอยูใ่น
เขตจังหวดัท่ีมีส านักงานนิคมอุตสาหกรรมตั้ งอยู่ ซ่ึงมิต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน  
โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย” 
The service fee for issuing the License to Utilize Land and Operate Business in Industrial Estate 
including value added tax is Baht 10,700.- (Ten Thousand and Seven Hundred 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 ำขอใช้ทีด่ินเพ่ือประกอบกจิกำรในนิคมอุตสำหกรรม   
 Application for Land Utilization for Business Operations in Industrial Estate 

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month  Year  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
General information 

1.1 ผูข้ออนุญาต 
The Applicant 

ขา้พเจา้   อาย ุ ปี สญัชาติ   
 I/We   Age years, Nationality  

มีความประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ในนาม 
hereby wish to apply for a license to utilize land and operate business in the Industrial Estate in my/our capacity as: 
 บุคคลธรรมดา  นิติบุคคลระหวา่งการจดัตั้ง  นิติบุคคลจดัตั้งแลว้ 
 Natural person   Juristic person pending incorporation  Incorporated juristic person 

ช่ือ  (ภาษาไทย) 
Name  (in Thai) 
 (ภาษาองักฤษ) 
 (in English) 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  
Taxpayer Identification Number  
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   

                   

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
For Official Use Only 

เลขท่ีค าขอ   
Application No. 
ผูรั้บ   
Recipient 
วนัท่ี   เวลา   
Date  Time 

Revision No.: 1/2561 
Effective Date:  May, 2018   
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1.2 ขอใชท่ี้ดิน/อาคาร 
Application for Utilization of Land/ Building 

1.2.1 เขตฯ ทัว่ไป แปลงท่ีดินเลขท่ี   เน้ือท่ี   (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
General Zone on Land Plot No.  Area (rai-ngarn-square wah) 

 เขตฯ ส่งออก  แปลงท่ีดินเลขท่ี   เน้ือท่ี   (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
Export Processing Zone on Land Plot No.  Area (rai-ngarn-square wah) 

 เขตพาณิชยกรรม แปลงท่ีดินเลขท่ี   เน้ือท่ี   (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
Commercial Zone on Land Plot No.   Area (rai-ngarn-square wah) 

 เขตท่ีพกัอาศยั แปลงท่ีดินเลขท่ี   เน้ือท่ี   (ไร่-งาน-ตร.ว.) 
Residential Zone on Land Plot No.   Area (rai-ngarn-square wah) 

1.2.2 โดย  ซ้ือ  เช่าซ้ือ  เช่า  ไดรั้บการยนิยอม 
By Purchase Hire-Purchase Lease Owner’s Permission 
จาก  กนอ. 
From IEAT 

 อ่ืนๆ   
 Others 

2. การประกอบกจิการ 
Business Operations 

2.1 ประกอบกิจการ   
Business Activities 
  

2.2 แผนการด าเนินกิจการ 
Operation Plan 

 - เร่ิมก่อสร้างอาคารโรงงานภายในวนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
  Factory building construction will commence by 
 - เร่ิมประกอบกิจการภายในวนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
  Operations will commence by 

3. ทุน 
 Capital 
3.1 ทุนจดทะเบียน 
 Registered Capital  

1. ทุนของคนไทย   บาท 
Thai Capital  Baht 
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2. ทุนของคนต่างดา้ว สญัชาติ     บาท 
Foreign Capital Nationality  Baht 

 สญัชาติ     บาท 
 Nationality  Baht 
 สญัชาติ     บาท 
 Nationality  Baht 

3. รวมทุนจดทะเบียน   บาท 
Total Registered Capital  Baht  

สดัส่วนทุนจดทะเบียน คนไทยร้อยละ   ต่างดา้วร้อยละ   
Ratio of Registered Capital: Thai  percent, Foreigner percent 
3.2 เงินทุนหมนุเวยีน 

Working Capital 
เงินทุนหมนุเวยีน   บาท 
Working Capital  Baht 

4. ความต้องการสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
 Requirements for Utilities and Facilities 

 ระยะเร่ิมตน้ 
Initial Stage 

 (พ.ศ.  ) 
 Year 

เม่ือเตม็โครงการ 
Full Operation 

(พ.ศ.  ) 
 Year 

 
1. ไฟฟ้า 
 Electricity 
2. โทรศพัท ์
 Telephone 
3. น ้าประปา 
 Water Supply 
4. น ้าดิบ 
 Raw Water 
5. การบ าบดัน ้ าเสีย 
 Wastewater Treatment 
6. การก าจดัขยะมูลฝอย 
 Waste Disposal 

 
  KW 
 
  เลขหมาย 
 Lines 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
    /วนั 
 /day 

 
  KW 
 
  เลขหมาย 
 Lines 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 m3/day 
    /วนั 
 /day 
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 ระยะเร่ิมตน้ 
Initial Stage 

 (พ.ศ.  ) 
 Year 

เม่ือเตม็โครงการ 
Full Operation 

(พ.ศ.  ) 
 Year 

 
7. การก าจดักากอุตสาหกรรม (ระบุชนิด) 
 Industrial Waste Disposal (specify type) 
   
8. อ่ืนๆ   

Others 

 
    /วนั 
 /day 
 

 
    /วนั 
 /day 

 
 
 ลงช่ือ   ผูข้อใชท่ี้ดิน 
 Signed Applicant 
 ( ) 
 
 

ข้อพจิารณาของ กนอ. 
IEAT’s Consideration 

 
  อนุมติั    
 Approved 
 ผูข้อใชท่ี้ดินตอ้งลงนามในสญัญาเช่าท่ีดิน/ สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน และลงนามรับทราบเง่ือนไขในใบอนุญาตดว้ย 

The Applicant shall sign the Land Lease Agreement/Agreement to Purchase Land, and sign in 
acknowledgement of the conditions set forth in the License. 

 
 
 ลงช่ือ   
 Signed 
 ( ) 
 ต าแหน่ง   
 Position 
 วนัท่ี    เดือน    พ.ศ.   
 Date  Month  Year  
 



 

 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรผลติ (กรณีประกอบกจิกำรอุตสำหกรรม) 
Details on Production (In case of Industrial Operation) 

1. วตัถุดบิและวสัดุจ ำเป็นทีใ่ช้ในกำรผลติ (เม่ือเตม็โครงกำร) 
 Raw Materials and Essential Supplies for Production (upon full operation) 

ล าดบัท่ี 
No. 

วตัถุดิบ/ วสัดุจ าเป็น 
Raw Materials/ Essential Supplies 

ปริมาณการใช ้(ต่อปี) 
Consumption (per year) 

   
   
   
   
   
   
    

2. กระบวนกำรผลติ (ให้เขียนแผนภูมแิสดงขั้นตอนกำรผลติและระบุจุดก ำเนิดมลพษิ พร้อมค ำอธิบำยโดยละเอยีด) 
 Production Process (draw a diagram illustrating the production process and specify the 

pollution originating points with detailed description) 
   
   
   
   

3. ปริมำณกำรผลติ  (เม่ือเตม็โครงกำร) 
 Production Volume (upon full operation) 

ล าดบัท่ี 
No. 

ผลิตภณัฑ ์
Product 

ปริมาณ (ต่อปี) 
Volume (per year) 

การจ าหน่าย 

Distribution 
ในประเทศ 
Thailand 

ต่างประเทศ 
Abroad 

     
     
     
     
     

4. จ ำนวนวนัท ำงำนปีละ   วนั วนัละ   ช่ัวโมง 
 Number of work days/year  days hours/day  hours 



ปิดอากร 
Affix Duty Stamp 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

Power of Attorney 
 
 เขียนท่ี   
 Written at 
 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   
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   
Telephone  Fax 
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เป็นผูมี้อ านาจท าการ   
to have power to 
  
  

การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจกระท าไปในขอบเขตอ านาจน้ี ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าการนั้ น  
ดว้ยตนเอง 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 

 ( ) 
 


