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ค ำแนะน ำ 
Instructions 

กำรย่ืนค ำขอใช้ที่ดนิเพ่ือประกอบกจิกำรในนิคมอุตสำหกรรม (ฉบับต่ออำยุ) 
Submission of Application for Land Utilization for Business Operations in  

Industrial Estate (Renewal) 
 กรอกแบบค ำขอให้ถูกตอ้งและครบถว้น 

Fill in the Application Form correctly and completely. 
 ขีดขอ้ควำมท่ีไม่ใชอ้อกและกำเคร่ืองหมำย  ในช่อง ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Cross out inapplicable wording and mark  in the relevant box . 
 หำกช่องวำ่งส ำหรับกรอกไม่พอ ให้จดัท ำเป็นเอกสำรแนบกบัค ำขอ 

If the space provided is not sufficient, describe in attachment. 
 เอกสำรจ ำนวน 3 ชุด แนบประกอบค ำขออนุญำต (เอกสำรตอ้งมีกำรลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของผูมี้อ  ำนำจ) 

Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by signature(s) of authorized person(s)): 
- ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกหนงัสือ) 

Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date) 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นคนต่ำวดำ้ว) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล  

Copies of the Identification Card or copy of passport (in case of foreigner) of person(s) authorized to sign on behalf of the juristic person 
- ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจ ปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย (ถำ้มี) 

Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (if any) 
- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นคนต่ำงดำ้ว) ของผูม้อบอ ำนำจ และผูรั้บมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) 

Copies of the Identification Cards or copy of passport (in case of foreigner) of the grantor and the  
attorney-in-fact (in case of authorization) 

 ผูย้ืน่ค  ำขอควรเป็นผูท่ี้เขำ้ใจในสำระส ำคญัของเอกสำรค ำขอเพื่อควำมถูกตอ้งและรวดเร็วในกำรพิจำรณำและสรุปผล 
The applicant should be a person who understands the essence of the Application to ensure correctness and rapidity in the consideration and 
conclusion. 
ในกรณทีี่ต้องกำรค ำช้ีแจงในกำรกรอกค ำขอ โปรดติดต่อ 
For more information, please contact: 

 ฝ่ำยบริกำรผูป้ระกอบกิจกำร (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT) 
Business Services Department 
โทรศพัทห์มำยเลข 0-2253-0561 กองอนุญำตผูป้ระกอบกิจกำร 
Telephone: 0-2253-0561, Business License Division 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมกักะสนั กรุงเทพฯ 10400 
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400 
โทรศพัทห์มำยเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402, 4409 หรือส ำนกังำนนิคมอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402, 4409, or the relevant Industrial Estate Office 

 ให้ยืน่ค  ำขอท่ีฝ่ำยบริกำรผูป้ระกอบกิจกำร (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)  
กองอนุญำตผูป้ระกอบกิจกำร กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือส ำนกังำนนิคมอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
The Application must be submitted at the Business Services Department 
Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand, or the relevant Industrial Estate Office. 

 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญำตฯ ไม่สำมำรถมำรับใบอนุญำตฯ ดว้ยตนเองจะตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจ 
In case the applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required.  

 ช ำระค่ำบริกำรในกำรออกใบอนุญำต รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมเป็นเงิน 10,700.- บำท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยบำทถว้น) ถำ้กรณีช ำระเป็นเช็ค ตอ้งเป็นเช็คของ
ธนำคำรท่ีมีส ำนกังำนตั้งอยู่ภำยในเขตกรุงเทพมหำนครหรือปริมณฑล หรือเช็คของธนำคำรท่ีมีส ำนกังำนตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัท่ีมี ส ำนกังำนนิคม
อุตสำหกรรมตั้งอยูซ่ึ่งมิตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรเรียกเก็บเงิน โดยเช็คสัง่จ่ำยในนำม "กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย" 
The service fee for issuing the License 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”. 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมนิตนเองในเบ้ืองต้นทีเ่กีย่วข้องกบักำรประกอบกจิกำร 

                                  (Primary Self-Assessment of Business Operation Form) 
  เพื่อเป็นกำรใหผู้ป้ระกอบกำรไดรั้บทรำบประเด็นกำรตรวจโรงงำนของเจำ้หนำ้ท่ีในเบ้ืองตน้ เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีโปรดแนบแบบประเมินตนเองน้ีมำพร้อมกบัค ำขอดว้ย   
    (To acknowledge reasons for factory inspection and allow you to perform tasks to meet the requirements required by the related laws. Please attach this 
form with the application.) 

1. สถำนทีป่ระกอบกจิกำร  ลกัษณะอำคำรโรงงำน และบริเวณภำยในอำคำร 
     สถำนประกอบกิจกำรห่ำงจำกเขตติดต่อสำธำรณสถำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
      อำคำรโรงงำนมีควำมมัน่คงแข็งแรง เหมำะสม โดยอำคำรท่ีจะประกอบกิจกำร
ไดรั้บใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรและใบรับรองกำรใชอ้ำคำรแลว้ โดยเป็นไปตำม พรบ.
ควบคุมอำคำร 
     มีพื้นท่ีปฏิบติังำนไม่นอ้ยกวำ่ 3 ตำรำงเมตร  ต่อ คนงำนหน่ึงคน 
2. เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือส่ิงทีน่ ำมำใช้ในโรงงำน 
    มีค  ำรับรองของผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมในกำรออกแบบและวำงผงั
โรงงำน 
    กำรติดตั้งตรงตำมแบบแปลน  
    กรณีมีหมอ้ไอน ้ ำ /หม้อตม้/ เคร่ืองอัดก๊ำซ / ถังปฏิกิริยำ/ภำชนะบรรจุท่ีมีควำม
กดดันต่ำงจำกบรรยำกำศ/ภำชนะบรรจุวตัถุอนัตรำย 25,000 ลิตรข้ึนไป ได้ผ่ำนกำร
ทดสอบควำมปลอดภยัในกำรใช้งำน โดยมีค ำรับรองของผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
3. คนงำนประจ ำโรงงำน 
  กรณีมีหมอ้ไอน ้ำ /หมอ้ตม้  โรงงำนจดัใหมี้ผูค้วบคุมท่ีมีคุณวฒิุและผำ่นกำรฝึกอบรม
หลกัสูตรผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ำ 
 มีผูค้วบคุมดูแล และผูป้ฏิบติังำนประจ ำส ำหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
4. กำรควบคุมกำรปล่อยของเสีย มลพษิหรือส่ิงใดๆทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 มีกำรแยกเกบ็ส่ิงปฏิกูลและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงมีวตัถุมีพิษหรือวตัถุไวไฟปนอยู่ดว้ย 
และเกบ็ในท่ีท่ีเหมำะสม 
 มีกำรขอ สก.1 / สก.2 / สก.3  
 กรณีโรงงำนมีระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย / ระบบบ ำบดัอำกำศ  จัดให้มีกำรออกแบบและ
ค ำนวณวำ่ระบบมีควำมสำมำรถเพียงพอ โดยมีค ำรับรองของผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำท้ิง / อำกำศ / เสียงดงั อยูใ่นมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด 
5. ควำมปลอดภัยในกำรประกอบกจิกำร 
 กรณีโรงงำนท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งจดัท ำควำมเส่ียงจำกกำรประกอบกิจกำร ไดแ้นบรำยงำน
วิเครำะห์ควำมเส่ียงมำประกอบดว้ย 
 กรณีโรงงำนเขำ้ข่ำยตอ้งมีกำรจดักำรควำมปลอดภยักระบวนกำรผลิต ตำมขอ้บงัคบั
คณะกรรมกำร กนอ.  ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
 มีกำรป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล /อุปกรณ์ / ชุดท ำงำน 
 มีกำรติดตั้งอุปกรณด์บัเพลิง สญัญำณแจง้เหตุอนัตรำย สญัญำณเตือนภยั 
 มีกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ/อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เป็นประจ ำ โดยมีค ำรับรองของผู ้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
  กรณีมีสำรเคมีหรือวัตถุอันตรำย ได้มีกำรขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติว ัตถุ
อนัตรำยฯ และกำรจดัเกบ็วตัถุอนัตรำยมีควำมเหมำะสม  โดยเก็บถูกตอ้งตำมคุณลกัษณะ
ของวตัถุอนัตรำย 
6. กำรปฏบิัตติำมรำยงำน IEE/EIA/EHIA 
 ตรวจสอบวำ่กิจกำรเขำ้ข่ำยตอ้งจดัท ำรำยงำน IEE/EIA/EHIA  
 ไดต้รวจสอบวำ่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดไวใ้นรำยงำน IEE/EIA/EHIA อยำ่ง
ครบถว้น 

1. Place of Business Operation, Factory Building, and Area in the Building 
 Place of Business Operation is away from the public required by the laws. 
 Factory Building is well-constructed and already granted under the Building 
Control Act.   
 Space area for operation is minimum of 3 square meter per 1 worker. 
2. Machinery, Equipment, or Material which use in factory 
 You are certified for the plant design and layout required by the professional 
practice license. 
 Installation of Machinery and equipment meet the plan layout. 
 In case of having steam boiler/ boiler/ gas compressor/tank reactor/ pressure 
vessel, hazardous container over 25,000 liters is certified for safety by the 
License for Professional Practice 
3. Workers 
 In case of having steam boiler/boiler, certified workers are properly assigned in 
operation.   
  Controller or operators are always in position for environment protect 
system 
4. Waste discharge, pollution or any of the things that effect to environment 
  Waste and unused material together with flammable or toxic substances are 
properly sorted and stored in the suitable storage area. 
 Already applied for สก.1 / สก.2 / สก.3 
 In case of using wastewater treatment /aerated lagoon system, they are well-
designed and calculated for operation and certified by the  license for Professional 
Practice 
  The result of waste water/air/sound qualities meet the standard required by 
laws. 
5. Operation safety 
  In case the factory is required to conduct the risk management, the risk 
management analysis is attached herewith. 
 Fire distinguisher and fire alarm are properly and correctly installed. 
 The fire system and equipment are frequently verified and certified under 
the professional practice license  
License for Professional Practice 
 In case of having chemical or hazardous substances, the permission of 
storing chemical or hazardous substances has already been granted required by 
the chemical or hazardous substances act.  
6. IEE/EIA/EHIA Requirement 
 Your business activity is required to conduct the IEE/EIA/EHIA Report  
 The procedures identified in the IEE/EIA/EHIA report have completely 
been conducted. 
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 ค ำขออนุญำตประกอบกจิกำร นิคมอุตสำหกรรม  
 Application for Permission for Business Operation in Industrial Estate 

(ฉบบัต่ออำยุ) 
(Renewal) 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year  

1. ผู้ประกอบกจิกำร 
Business Operator 
บริษทั/หำ้ง  
Company/Partnership 
1.1 ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี  หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน  

Office located at No. Moo Trok/Soi Road  
แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จงัหวดั  
Subdistrict/Tambon District/Amphoe Province  
โทรศพัท ์ โทรสำร E-mail  
Telephone Fax   

1.2 โรงงำนตั้งอยูใ่นเขตอุตสำหกรรม  นิคมอุตสำหกรรม  
Factory located in Zone Industrial Estate 
แปลงท่ีดินเลขท่ี เน้ือท่ี  (ไร่-งำน-ตร.ว.) 
Land Plot No. Area (rai-ngarn-square wah) 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน  
located at No. Moo Trok/Soi Road  
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั  
Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province  
โทรศพัท ์ โทรสำร E-mail  
Telephone Fax   

1.3 ใบอนุญำตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม  เลขท่ี  วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
License to Utilize Land and Operate a Business No. dated month year  
ทะเบียนผูป้ระกอบอุตสำหกรรมเลขท่ี  
Industrial Operator Registration No. 
ประเภทหรือชนิดของโรงงำนล ำดบัท่ี  
Factory Type or Category No. 
ประกอบกิจกำร  
Business Activities 
  

2. กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำร 
Renewal of License to Operate Business 
2.1 เร่ิมประกอบกิจกำรคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี เดือน พ.ศ.  

The initial business operation commenced on month year 
ก ำลงัเคร่ืองจกัร แรงมำ้  จ ำนวนคนงำน คน 
Machinery capacity horsepower Number of workers persons  

2.2 กำรขยำยกำรประกอบกิจกำรคร้ังล่ำสุด ขยำยคร้ังท่ี   
The latest business expansion No. 
ใบอนุญำตฯ เลขท่ี  ลงวนัท่ี  
License No. dated 

2.3 ก ำลงัเคร่ืองจกัร ปัจจุบนั แรงมำ้  จ ำนวนคนงำน ปัจจุบนั  คน 
Existing machinery capacity horsepower Number of existing workers persons 

 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
For Official Use Only 

เลขท่ีค ำขอ  
Application No. 
ผูรั้บ  
Recipient 
วนัท่ี  เวลำ  
Date Time 

Revision No.: 1/2561 
Effective Date:  May, 2018   
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รำยกำรและเอกสำรประกอบกำรต่ออำยุ มดีงัต่อไปนี ้ 
Particulars and documents supporting the renewal are as follows 
1. ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน 3 ชุด 

General Information 3 sets 
 1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบติังำน 

Capital, personnel and operation 
2. รำยละเอยีดกำรผลติ จ ำนวน 3 ชุด 

Details on Production 3 sets 
 2.1 บญัชีวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีใชใ้นกำรผลิต 

List of raw materials and essential supplies for production 
 2.2 บญัชีผลิตภณัฑแ์ละวตัถุพลอยได ้

List of products and by-products 
 2.3 กรรมวิธีกำรผลิต  

Production process 
3. แบบแปลน แผนผงั กำรตดิตั้งเคร่ืองจักร จ ำนวน 3 ชุด 

Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation 3 sets 
 3.1 บญัชีเคร่ืองจกัรท่ีใชต้ำมล ำดบัขั้นตอนกำรผลิต 

List of machinery in order of the production process 
 3.2 แผนผงัแปลงท่ีดินแสดงส่ิงปลูกสร้ำง อำคำรท่ีประกอบกิจกำร 

Land plot layout indicating structures and buildings for business operation 
  ขนำดเหมำะสมและถูกตอ้งตำมมำตรำส่วน 

at appropriate size and proper scale 
 3.3 แบบแปลนอำคำรโรงงำน และแผนผงัแสดงกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร  

Factory building floor plans and layout indicating machinery installation 
  ขนำดเหมำะสมและถูกตอ้งตำมมำตรำส่วน พร้อมดว้ยรำยละเอียดประกอบ 

at appropriate size and proper scale, together with specifications 
4. แบบแปลน รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรควบคุมส่ิงแวดล้อมโรงงำน จ ำนวน 3 ชุด 

Layout Plans and Details Relating to Factory Environment Control 3 sets 
 4.1 แผนผงัแปลงท่ีดินแสดงท่ีตั้ง ระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

Land plot layout indicating location of the environment and safety management systems 
   ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

Wastewater Treatment System 
 ระบบบ ำบดัมลพิษทำงอำกำศ 

Air Pollution Treatment System 
 เตำเผำขยะ 

Incinerator 
   กำกอุตสำหกรรม 

Industrial Waste 
 วตัถุอนัตรำย 

Hazardous Substance 
 หมอ้ไอน ้ำ 

Steam Boiler 
   สถำนท่ีเกบ็น ้ำมนัเช้ือเพลิง/ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

Fuel Oil/Liquefied Petroleum Gas Storage Facility 
 4.2 รำยกำรเก่ียวกบักำรควบคุมส่ิงแวดลอ้มโรงงำน 

Particulars relating to factory environment control 
 4.3 รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดักำรกำกอุตสำหกรรม 

Details relating to industrial waste management 
5. เร่ืองอ่ืนๆ  

Others 
 5.1 รำยงำนขอ้มูลกำรตรวจและกำรทดสอบควำมปลอดภยัในกำรใชห้มอ้น ้ำ 

Report on steam boiler safety inspection and testing 
 5.2 หนังสือรับรองควำมปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำของผู ้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกำรตรวจรับรองเห็นชอบ  

จำกนำยช่ำงของกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรือนำยช่ำงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
Certificate of Safety of Electrical System and Equipment of Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession; or Inspection and 
Certification for Approval by Chief Engineer of the Metropolitan Electricity Authority or Chief Engineer of the Provincial Electricity Authority 

 5.3   
ขอรับรองวำ่รำยละเอียดตำมค ำขอและเอกสำรประกอบด ำเนินกำรถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
It is hereby certified that the details as per the application form and the supporting documents are correct and complete. 

ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจกำร 
Signed Business Operator 

( )



 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
General Information 

1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบัติงำน  
Capital, Personnel and Operation 

1. ทุนจดทะเบียน / Registered Capital 
1.1 ทุนของคนไทย  บำท 

Thai capital  Baht 
1.2 ทุนของคนต่ำงดำ้ว สญัชำติ   บำท 

Foreign capital Nationality  Baht 
สญัชำติ   บำท 
Nationality  Baht 
สญัชำติ   บำท 
Nationality  Baht 

1.3 รวมทุนจดทะเบียน  บำท 
Total registered capital  Baht 

1.4 สดัส่วนทุนจดทะเบียน  คนไทย ร้อยละ   คนต่ำงดำ้ว ร้อยละ  
Proportions of registered capital Thai capital, representing percent Foreign capital, representing percent 

2. ปริมำณเงนิทุนในกำรด ำเนินกจิกำร / Investment Funds in Business Operations 
2.1 ท่ีดิน บำท 

Land Baht 
2.4 มูลค่ำทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  บำท 

Other Asset Value Baht 
2.2 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง บำท 

Buildings and Structures Baht 
2.5 เงินทุนหมุนเวียน บำท 

Working Capital Baht 
2.3 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 

Machinery and Equipment Baht 
รวม (2.1 - 2.5) บำท 
Total (2.1 - 2.5) Baht 

3. กำรขอรับส่งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 Application for Investment Promotion under the Investment Promotion Law 

  3.1 ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนแลว้ ปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
Investment promotion has been obtained from  to 
และไดแ้นบส ำเนำหนงัสือแจง้มติให้กำรส่งเสริม หรือบตัรส่งเสริมกำรลงทุนมำดว้ย 
and a copy of the letter notifying resolution for investment promotion or the promotional certificate is attached. 

  3.2 อยูร่ะหวำ่งกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
The application for investment promotion is pending 
consideration. 

 ยงัไม่ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
The application for investment promotion has not yet been 
submitted. 

4. จ ำนวนและระดบัผู้ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกจิกำร / Number and Levels of Personnel at Business Premises 
4.1 เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและวิชำกำร คน 

Administrative and technical officials person(s) 
4.5 คนงำนหญิง (ไม่ใช่ช่ำงฝีมือ)  คน 

Female workers (unskilled workers) person(s) 
4.2 คนงำนชำย (ช่ำงฝีมือ)  คน 

Male workers (skilled workers) person(s) 
4.6 ช่ำงเทคนิค (จำกต่ำงประเทศ)  คน 

Technicians (foreign) person(s) 
4.3 คนงำนหญิง (ช่ำงฝีมือ)  คน 

Female workers (skilled workers) person(s) 
4.7 ช่ำงฝีมือ (จำกต่ำงประเทศ)  คน 

Skilled workers (foreign) person(s) 
4.4 คนงำนชำย (ไม่ใช่ช่ำงฝีมือ)  คน 

Male workers (unskilled workers) person(s) 
4.8 ผูช้  ำนำญกำรจำกต่ำงประเทศ  คน 

Foreign experts person(s) 
 รวม (4.1 - 4.8)   คน 

Total (4.1 - 4.8) person(s) 
5. เวลำท ำงำน / Work Hours 

 5.1 ท ำงำนปกติ ตั้งแต่เวลำ  ถึงเวลำ  
Normal work hours from to 

 5.2 รวมเวลำท ำงำน วนัละ  ชัว่โมง  กะ 
Total work hours hours per day for  shift(s) 

 5.3 วนัหยดุงำนปีละ  วนั รวมวนัท ำงำนปีละ  วนั 
Holidays days per year; Total work days days per year 

ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจกำร 
Signed Business Operator 

( ) 



 

 

2. รายละเอยีดการผลติ 
Details on Production 

2.1 บัญชีวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นที่ใช้ในการผลติ เม่ือก าลังการผลติเต็มโครงการ 
List of Raw Materials and Essential Supplies for Production Upon Full Operation 

1. วตัถุดบิและวสัดุ ที่มต้ีนก าเนิดภายในประเทศ 
Raw Materials and Supplies from Local Sources 

ล ำดบัท่ี 
No. 

ชนิดของวตัถุดิบและวสัดุท่ีใชใ้นกำรผลิต 
ระบุช่ือทำงเคมี (ถำ้มี) 

Types of Raw Materials and Supplies for Production 
Specify Chemical Name (if any) 

ปริมำณกำรใชต่้อปีและมูลค่ำ 
Consumption Volume per year and Value  แหล่งท่ีมำ 

Source ปริมำณ 
Volume 

มูลค่ำ (บำท) 
Value (Baht) 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 รวม 
Total 

  
 

2. วตัถุดบิและวสัดุ ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
Raw Materials and Supplies from Overseas Sources 

ล ำดบัท่ี 
No. 

ชนิดของวตัถุดิบและวสัดุท่ีใชใ้นกำรผลิต 
ระบุช่ือทำงเคมี (ถำ้มี) 

Types of Raw Materials and Supplies for Production 
Specify Chemical Name (if any) 

ปริมำณกำรใชต่้อปีและมูลค่ำ 
Consumption Volume per year and Value 

แหล่งท่ีมำ 
(ระบุประเทศ) 

Source 
(Specify Country) 

ปริมำณ 
Volume 

มูลค่ำ (บำท) 
Value (Baht) 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 รวม 
Total 

  
 

3. อตัราส่วนของมูลค่าวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นที่มีต้นก าเนิดในประเทศ กบัที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
Ratio of Value of Raw Materials and Essential Supplies between Local Sources and Overseas Sources 

ล ำดบัท่ี 
No. 

รำยกำร 
Description 

คิดเป็นร้อยละ 
percent 

1 
 

วตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นตน้ก ำเนิดในประเทศ 
Raw materials and essential supplies from local sources 

  

2 
 

วตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
Raw materials and essential supplies from overseas sources 

  

ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจการ 
Signed Business Operator 

( )



 

 

2.2 บัญชีผลติภณัฑ์และวตัถุพลอยได้ 
List of Products and By-products  

ล ำดบัที่ 
No. 

ชนิดของผลติภัณฑ์และวตัถุพลอยได้ 
Types of Products and By-products 

ช่ือผลติภัณฑ์ หรือ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
Product Name or 

Trademark 

ช่ัวโมง
ท ำงำน/วนั 

Work 
Hours/ 

Day 

จ ำนวนวนั
ท ำงำน/ปี 

Work 
Days/ 
Year 

ปริมำณกำรผลติ/ปี 
Production Volume/Year 

มูลค่ำ/ล้ำนบำท 
Value/Million Baht 

ตลำดใน
ประเทศ 
Local 

Market 

ตลำดต่ำงประเทศ 
Overseas Market 

ตลำดใน
ประเทศ 
Local 

Market 

ตลำดต่ำงประเทศ 
Overseas Market 

ปริมำณ 
Volume 

ประเทศ 
Country 

ปริมำณ 
Volume 

ประเทศ 
Country 

1 ผลิตภณัฑ ์          
 Products          
           
           
           
           
           
           
           
2 วตัถุพลอยได ้          
 By-products          
           
           
           
           
           
           
           

 

ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจการ 
Signed Business Operator 

( ) 



 

 

2.3 กรรมวธิีกำรผลติ 
Production Process 

เขียนแผนภูมิกำรผลิต พร้อมค ำช้ีแจงโดยละเอียด 
Draw a diagram illustrating the production, together with detailed description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

3. แบบแปลน แผนผงั กำรตดิตั้งเคร่ืองจกัร 
Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation 

3.1 บัญชีเคร่ืองจักรที่ใช้ตำมล ำดับขั้นตอนกำรผลติ 
List of Machinery in order of the Production Process 

ล ำดบัที่ 
No. 

ช่ือ ขนำด บริษทัและประเทศผู้ผลติ 
Name, Size, Company and Country of Manufacture 

งำนที่ใช้ 
Function 

ก ำลงัเคร่ืองจักรต่อเคร่ือง 
Machinery Capacity per unit 

จ ำนวน
เคร่ืองจักร 
Number of 
Machinery 

รวมก ำลงั
เคร่ืองจักร 

Total 
Machinery 
Capacity 

หมำยเหตุ 
Remarks 

แรงม้ำ 
Horsepower 

แรงม้ำเปรียบเทียบ 
Comparative 
Horsepower 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจกำร 
Signed Business Operator 

( ) 



 

 

4.2 รำยกำรเกีย่วกบักำรควบคุมส่ิงแวดล้อมโรงงำน 
Particulars Relating to Factory Environment Control 
ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 
Wastewater Treatment System 

1. ชนิดของระบบ  
Type of system 

2. ปริมำณน ้ ำเสียในปัจจุบนั ลูกบำศกเ์มตร/วนั 
Current volume of wastewater cubic meters/day 

3. ผูค้วบคุมดูแลระบบ 
System supervisor(s) 
3.1  วฒิุ  
  Qualification 
3.2  วฒิุ  
  Qualification 
3.3  วฒิุ  
  Qualification 
3.4  วฒิุ  
 Qualification 

4.     โปรดแนบรำยงำนผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ำเสีย  ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 
ระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ 
Air Pollution Treatment System  

1. ชนิดของระบบ  
Type of system 

2. ชนิดของมลสำร (ฝุ่ น กล่ิน, ไอกรด. ไอสำรเคมี ฯลฯ)   
Type of pollutant (dust, odor, acidic vapor, chemical vapor, etc.) 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   

3. ผูค้วบคุมดูแลระบบ 
System supervisor(s) 
3.1  วฒิุ  
  Qualification 
3.2  วฒิุ  
  Qualification 
3.3  วฒิุ  
  Qualification 
3.4  วฒิุ  
  Qualification 

4.     โปรดแนบรำยงำนผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศ  รอบกำรตรวจวดัล่ำสุด 

 
ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจกำร 
Signed Business Operator 

( ) 



 

 

 



 

 

4.3 รำยละเอยีดกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 
 Details Relating to Industrial Waste Management 
 กำรจ ำแนกกำกอุตสำหกรรมที่ต้องจัดกำร 
 Classification of Industrial Waste for Management  

 
คุณลกัษณะของกำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ ตำมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมใน 

พรบ. โรงงำน พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีวตัถุมีพิษปนอยู่หรือวตัถุท่ีตอ้งก ำจดัด้วยวิธีกำรท่ีปลอดภยัและไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม เช่น กำกตะกอนจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย โรงงำนผลิตแบตเตอร่ี โรงงำนชุบโลหะด้วยไฟฟ้ำ โรงงำนผลิตและผสมสี, ช้ินส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเส่ือมหรือไม่ไดคุ้ณภำพ, กำกสีจำกห้องพน่สี โรงงำนประกอบรถยนต ์เป็นตน้  
มีทั้งหมด   ชนิดคือ 

Characteristics of industrial waste which is regarded as sewage or unusable material under the Ministerial Regulation No. 2 
(B.E. 2535 (1992)) issued under the Factory Act B.E. 2535 (1992) which contains toxic substance or any substance required safe disposal method 
without causing nuisance in the industrial operation, e.g., sludge from wastewater treatment system, battery production plant, galvanic plant, paint 
production and mixing plant, deteriorated or poor quality electronic parts and equipment, waste paint from paint booth, car assembly plant, etc., are 
classified into: 

ล ำดบัท่ี 
No. 

แหล่งก ำเนิด หรือชนิดของสำรเคมี 
หรือสำรตวัท ำละลำยท่ีเป็นองคป์ระกอบ 

Sources or Types of Chemicals  
or Solvents as Elements 

 

ปริมำณ 
Volume 

ลกัษณะและคุณสมบติั (กำเคร่ืองหมำย x ในช่องท่ีเก่ียวขอ้ง) 
Characteristics and Qualifications (Mark x in Relevant Column) 

กก./วนั 
kg./day 

ลบ.ม/วนั 
m.3/day 

สำรไวไฟ 
Flammable 
Substance 

สำรกดั
กร่อน 

Corrosive 
Substance 

สำรเกิด
ปฏิกริยำไดง่้ำย 

Reactive 
Substance 

สำรมีพิษอ่ืนๆ 
Other Toxic 
Substances 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

วธีิกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม 

Industrial Waste Management Method 

ล ำดบัท่ี 
No. 

ก ำจดัในเตำเผำ หรือฝังกลบในนิคมฯ  
(ระบุควำมถ่ีในกำรขนส่ง) 

Disposal by Incinerator or Landfill  
in Industrial Estate 

(Specify Frequency in Transportation) 

จดัสถำนท่ีเก็บชัว่ครำวในโรงงำน  
(ระบุประเภท/ขนำดของภำชนะท่ีบรรจุและพ้ืนท่ีเก็บ) 

Temporary Storage within Factory 
(Specify Type/Size of Container and Storage Area) 

ส่งไปก ำจดันอกนิคมฯ  
(ระบุผูใ้ห้บริกำรและควำมถ่ี 

ในกำรขนส่ง) 
Disposal outside Industrial Estate  

(Specify Service Provider and 
Frequency in Transportation) 

อ่ืนๆ 
Others 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
     

 
ลงช่ือ ผูป้ระกอบกิจการ 
Signed Business Operator 

( )  
 
 



 

 

5.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม 
Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession 
ควำมปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
Safety of Electrical System and Equipment 

เขียนท่ี  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year  

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ อำย ุ ปี 
By this Certificate, I, Age years 

ท่ีท  ำงำน  
Office Address 
ท่ีอยู ่  
Address 
โทรศพัท ์ โทรสำร  
Telephone Fax  
ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ แขนงไฟฟ้ำก ำลงั ตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
have been licensed to practice the regulated engineering profession in electrical engineering, electrical power, under the Engineering Profession Act B.E. 2505 (1962) 
เลขทะเบียน  
License No. 
วนัท่ีออกใบอนุญำต วนัท่ีใบอนุญำตหมดอำย ุ  
Issue Date Expiry Date 
และขณะน้ีไมอ่ยูร่ะหวำ่งถูกสัง่พกัหรือเพิกถอนใบอนุญำต ตำมส ำเนำใบอนุญำตท่ีแนบมำพร้อมน้ี 
and currently, is not under suspension order or the License has not been revoked per a copy of the License as attached. 

ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรตรวจสอบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ำของโรงงำน   
I have inspected the electrical system and equipment of factory 

ทะเบียนผูป้ระกอบอุตสำหกรรมเลขท่ี ซ่ึงประกอบกิจกำรใน 
Industrial Operator Registration No. operating business in 
นิคมอุตสำหกรรม แปลงท่ีดินเลขท่ี  
Industrial Estate Land Plot No.  
ประกอบกิจกำร  
Business Activities 
ขนำดของมิเตอร์หรือหมอ้แปลงรวม ตรวจสอบเม่ือวนัท่ี   
Total capacity of meter or transformer inspected on 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำไดต้รวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำจริง และขอรับรองว่ำระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำสำมำรถใช้งำนได้โดย
ปลอดภยัตำมหลกัวิชำกำรไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

I hereby certify that I have inspected the electrical system and equipment and certify that the electrical system and equipment 
can be used safely in accordance with the technical requirements for not less than one year, and have therefore affixed my signature as evidence.  

ลงช่ือ  
Signed  
( ) 
 วิศวกรผูต้รวจสอบ 

  Inspecting Engineer 
ขอรับรองวำ่วิศวกรผูน้ี้ไดต้รวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำในโรงงำนจริง 
It is certified that this engineer has inspected the electrical system and equipment in the factory.  

ลงช่ือ  
Signed  
( ) 

  ผูป้ระกอบกิจกำร 
  Business Operator 

 



 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
POWER OF ATTORNEY 

เขียนท่ี  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year  

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้  
By this Power of Attorney, I/we 

ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี  ตรอก/ซอย ถนน  
Office located at No. Trok/Soi Road 
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั  
Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province  
โทรศพัท ์ โทรสำร  
Telephone Fax 
โดย  ต ำแหน่งกรรมกำร/หุ้นส่วนผูจ้ดักำร 
ผู ้มีอ  ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท/ห้ำงฯ ตำมหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหำนคร/ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด  
by managing partner/director with 
power to sign and bind of the Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok Partnership and Company Registration 
Office/Provincial Office of Commercial Affairs 
ท่ี  ลงวนัท่ี เดือน พ.ศ.  
No. dated month year 
ขอมอบอ ำนำจให้  
hereby authorize 
ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร เลขท่ี อำย ุ ปี เช้ือชำติ  
holder of Card No. Age years Race 
สญัชำติ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี หมู่ท่ี ตรอก/ซอย ถนน  
Nationality residing at No. Moo Trok/Soi Road 
ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จงัหวดั  
Tambon/Subdistrict Amphoe/District Province  
โทรศพัท ์ โทรสำร  
Telephone Fax 
เป็นผูมี้อ  ำนำจท ำกำร  
to have power to 
  
  

กำรใดท่ีผูรั้บมอบอ ำนำจกระท ำไปในขอบเขตอ ำนำจน้ี ให้ถือเสมือนว่ำ ขำ้พเจำ้ได้กระท ำกำรนั้นด้วยตนเอง และขำ้พเจำ้ขอรับผิดชอบทุก
ประกำร เพ่ือเป็นหลกัฐำนขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 

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 ำนำจ 
Signed Grantor 

( ) 
ลงช่ือ ผูม้อบอ ำนำจ 
Signed Grantor 

( ) 
ลงช่ือ ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
Signed Attorney-in-fact 

( ) 
ลงช่ือ พยำน 
Signed Witness 

( ) 
ลงช่ือ พยำน 
Signed Witness 

( ) 

ปิดอำกร 
Affix Duty Stamp 

 


