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คู่มือส ำหรับประชำชน: หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรือ้ถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ 39 ทวิ (กนอ. 02/3) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: หนงัสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรือ้ถอนอาคาร โดยไมย่ื่นค าขอรับใบอนญุาต

ตามมาตรา 39 ทวิ (กนอ. 02/3) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2) ควบคมุอาคาร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 
 

3) ควบคมุอาคาร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 
 

4) ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่103/2556 
 

5) กฎกระทรวง ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6) กฎกระทรวง ฉบบัที ่39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

7) กฎกระทรวง ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

8) กฎกระทรวง ฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

9) กฏกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

10) กฏกระทรวง ฉบบัที ่47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
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11) กฏกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

12) กฎกระทรวง ฉบบัที ่48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

13) กฎกระทรวง ฉบบัที ่58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

14) กฎกระทรวง ฉบบัที ่60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
 

15) กฎกระทรวง ฉบบัที ่63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
 

16) กฎกระทรวง กําหนดประเภทอาคารที่ต องจดัให มีผู ตรวจสอบ พ.ศ  .2548  
 

17) กฎกระทรวง กําหนดการรับน้ําหนกั ความต านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดินทีร่องรับอาคารใน
การต านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ นดินไหว พ .ศ .2550  
 

18) กฎกระทรวง กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลกัเกณฑ  วิธีการ และเงือ่นไขในการตรวจสอบ งาน
ออกแบบและคํานวณส วนต าง ๆ ของโครงสร างอาคาร พ .ศ .2550  
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  120 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 3  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] หนงัสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
(กนอ. 02/3)  20/03/2015 15:49  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานใหญ่ (กนอ.) การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิคมมกักะสนั 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานต้้งอยู่ /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
การย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารฯลฯจาก การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ต้องเป็นไปตาม 
พรบ. ควบคมุอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้ประกาศ กนอ. 
 
เม่ือผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์ม และจดัเตรียมเอกสารพร้อมแบบแปลนเป็นท่ีเรียบร้อยให้ย่ืนเอกสารตอ่ กนอ.ได้ท่ี
ส านกังานใหญ่ กนอ. หรือส านกังานนิคมอตุสาหกรรมในแตล่ะพืน้ท่ี เม่ือกนอ.พิจารณาหนงัสือแจ้งความประสงค์และ
เอกสารประกอบพร้อมแบบแปลนและหากพบวา่เอกสารและแบบแปลนไม่ครบถ้วน กนอ. จะออกเอกสารแจ้งท่ีต้องแก้ไข
เพิ่มเตมิ หากเอกสารครบถ้วน กนอ.จะรับค าขอและแบบแปลนไว้พิจารณาด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนครบถ้วนถกูต้อง
ตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
-ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของหนงัสือ
แจ้งความประสงค์และแบบ
แปลน 
- เอกสารครบถ้วน 

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือแจ้ง
ความประสงค์ไว้พิจารณา 
- หากเอกสารไม่ครบถ้วน 
จะมีบนัทกึ 2 ฝ่าย ก าหนด
ระยะเวลาในการเพิ่มเตมิ
เอกสาร ภายใน 10 วนัท า
การ 
 

2) 

การลงนาม 
 

เม่ือเอกสารครบถ้วนถกูต้อง
ตามข้อ 1 กนอ.จะออกใบ
รับแจ้งความประสงค์ (นบั
จากวนัท่ีเอกสารถกูต้อง
ครบถ้วน) 
 

2 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

3) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีสง่หนงัสือแจ้งการ
ออกใบรับแจ้งความ
ประสงค์ก่อสร้าง ฯลฯ (ใบ 
กนอ.02/4) ตอ่ผู้ ย่ืนค าขอ 
(1.หากผู้ ย่ีนค าขอ ไมไ่ป
ขอรับใบรับแจ้งความ
ประสงค์ก่อสร้าง ฯลฯ 
ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ี
ได้รับหนงัสือนี ้จะถือวา่
ทา่นไมป่ระสงค์จะขอรับใบ
รับแจ้งความประสงค์
ก่อสร้าง ฯลฯ หากประสงค์
จะขอรับใบรับแจ้งความ
ประสงค์ก่อสร้าง ฯลฯ อีก
จะต้องด าเนินการ

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เชน่เดียวกบัการย่ืนขอใหม่) 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาแบบ
แปลนพร้อมบนัทกึรายการ
ข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข
เพิ่มเตมิภายหลงัจากออก
ใบรับแจ้งความประสงค์
ตามข้อ 2 
 

120 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   124 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส ำเนำหนงัสือ
รับรองนิตบิคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ออกให้ไมเ่กิน  6  
เดือน) 

2) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีเจ้ำของ
อำคำรย่ืนเอง) 

3) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีเจ้ำของ
อำคำรย่ืนเอง) 

4) 
ส ำเนำหนงัสือ
เดนิทำง 

กองหนงัสือ
เดนิทำง 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นบคุคล
ตำ่งชำติ) 

5) 
ส ำเนำใบ
อนณุำตให้ใช้

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่

0 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร
พร้อมเง่ือนไข 

ประเทศไทย 

6) 
ส ำเนำโฉนดท่ีดนิ กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (ส ำเนำหน้ำ-หลงั 

เทำ่กบัต้นฉบบั) 

7) 

กรณีดดัแปลง
อำคำร 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ฉบบั (ส ำเนำใบอนญุำต
ก่อสร้ำงเดมิ กรณี
รับรองอำคำรไม่
ผำ่นให้ส ำเนำ
รำยงำนกำรตรวจ
รับรองอำคำร
ด้วย) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
ทะเบียนบ้ำนผู้
มอบและผู้ รับมอบ
ตดิอำกรแสตมป์  
30 บำท( กรณี
มอบอ ำนำจ )) 

2) 

แบบฟอร์มค ำขอ 
(กนอ.02/3)  
กรอกข้อควำม
ครบถ้วน พร้อมผู้
ขอฯ ลงลำยมือ

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ช่ือในเอกสำรค ำ
ขอ และรับรอง
ส ำเนำเอกสำรทกุ
แผน่ 

3) 
หนงัสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบ 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ 
(วฒุิสถำปนิก) 

4) 
หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ 
(วฒุิวิศวกรโยธำ) 

5) 
หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ควบคมุงำน 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ) 

6) 

แบบแปลนขนำด 
A1 ,A2 หรือ A3 
ซึง่เป็นไปตำม
มำตรำสว่นท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

- 1 0 ฉบบั (พร้อมประทบัตรำ
ส ำคญั และลง
ลำยมือช่ือผู้ มี
อ ำนำจ 
  สถำปนิก / 
วิศวกร ลงนำมทกุ
แผน่) 

7) 

แบบย่อขนำด   
A3 

- 1 0 ชดุ (พร้อมประทบัตรำ
ส ำคญั และลง
ลำยมือช่ือผู้ มี
อ ำนำจ 
  สถำปนิก / 
วิศวกร ลงนำมทกุ
แผน่) 

8) 
รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง 

- 1 0 ฉบบั (วิศวกร/
ผู้ รับผิดชอบ  ลง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นำมทกุแผน่) 

9) 

รำยกำรสรุป
ประกอบแบบ
แปลน กนอ. 
02/1-1 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 0 ชดุ (พร้อมลงนำมใน
เอกสำร) 

10) 

ใบสรุปหนงัสือ
แจ้งควำม
ประสงค์จะ
ก่อสร้ำงอำคำร 
ฯลฯ ตำมมำตร 
39 ทวิ 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั - 

11) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ควบคมุงำน 
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ 
กรณี กำรป้องกนั
โครงสร้ำงเหล็กทน
ไฟ) 

12) 

เอกสำร
ประกอบกำร
ป้องกนัโครงสร้ำง
หลกั ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48, 60 

- 1 0 ฉบบั (1. หนงัสือจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
(ไมเ่กิน 6 เดือน) 
2. ส ำเนำบตัร
ประชำชน 
ทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ มีอ ำนำจลงนำม 
3. ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวฒุิวิศวกร
โยธำ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4. หนงัสือรับรอง
จำกสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้ ระบุ
ชนิดวสัดทุนไฟ, 
ช่ืออำคำร, 
เจ้ำของพร้อมผูมีั
อ ำนำจและวฒุิ
วิศวกรลงนำม 
5. รำยละเอียด
ของวสัดปุ้องกนั
ไฟท่ีมีระยะเวลำ
กำรทนไฟไมน้่อย
กวำ่ท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ตำม
มำตรฐำน ISO 
834 หรือ  ASTM 
119 ให้ครบถ้วน
ตำมขนำดของ
โครงสร้ำงเหล็กท่ีมี
ในแบบแปลน  
วฒุิวิศวกรลงนำม
รับรอง) 

13) 

หนงัสือรับรอง
กำรตรวจสอบ
งำนออกแบบ
และค ำนวณ 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ำน 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ชดุ (กรณี อำคำรเข้ำ
เง่ือนไขในกำร
ตรวจสอบงำน
ออกแบบและ
ค ำนวณตำม
กฎกระทรวง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

14) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบงำน
ระบบไฟฟ้ำ, เคร่่ื
องกล, 
สิ่งแวดล้อม 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั (พร้อมส ำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ 
กรณี อำคำรเข้ำ
ขำ่ยอำคำรสงูหรือ
อำคำรใหญ่พิเศษ) 

15) 

กรณีรือ้ถอน
อำคำร ฯลฯ       
1. ส ำเนำ
ใบอนญุำต
อำคำรท่ีจะท ำ
กำรรือ้ถอน 2. 
มำตรกำรและ
ขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำรรือ้
ถอน 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ใบขออนุญำตดัดแปลงอำคำร 
 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ใบอนุญำตรือ้ถอน 
 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ -   



11/12 
 

 
4) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจพจิำรณำแบบเป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ออกตำม พรบ. ควบคุมอำคำร 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (50 สตางค์ ถึง 4 บาทต่อตารางเมตร)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์ หรือ สง่ทางไปรษณีย์ 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

หมายเหตุ ( โทรศพัท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-9273) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ (www.ieat.go.th) 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ตวัอยา่ง แบบฟอร์ม 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1. ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือเอกสารและแบบแปลนถกูต้องครบถ้วน 
 
2. ผู้ ย่ืนค าขอต้องช าระคา่บริการในการอนญุาตฯ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง มิเชน่นัน้จะถือวา่ท่านไม่
ประสงค์จะด าเนินการตามท่ีย่ืนค าขอ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของท่านตอ่ไป 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
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สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย nopporn aiewsipo 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


