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คู่มือสำหรั บประชำชน: อนุญำตก่ อสร้ ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรือ้ ถอนอำคำร (กนอ.02/1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: อนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (กนอ.02/1)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)

ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535

3)

ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2543

4)

ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่ 103/2556

5)

กฏกระทรวง ฉบับที ่ 33 (พ.ศ2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

6)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

7)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

8)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

9)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

10) กฏกระทรวง ฉบับที ่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11) กฏกระทรวง ฉบับที ่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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12) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
13) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
14) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 60 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
15) กฎกระทรวง ฉบับที ่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
16) กฎกระทรวง กํ าหนดประเภทอาคารที ่ต องจัดให มี ผู ตรวจสอบ พ.ศ2548 .
17) กฎกระทรวง กํ าหนดการรับน้ําหนัก ความต านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดิ นทีร่ องรับอาคารใน
การต านทานแรงสัน่ สะเทื อนของแผ นดิ นไหว พ.ศ2550 .
18) กฎกระทรวง กําหนดชนิ ดหรื อประเภทของอาคาร หลักเกณฑ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการตรวจสอบ งาน
ออกแบบและคํานวณส วนต าง ๆ ของโครงสร างอาคาร พ2550 .ศ.
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 21
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 25
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 13
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] อนุญาตก่อสร้ างอาคาร (กนอ.02/1) 22/03/2015 14:52
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานใหญ่ (กนอ.) การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิ คมมักกะสัน
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานที่ให้ บริการ สํานักงานนิ คมอุตสาหกรรมที ่โรงงานต้้งอยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การยื่นขออนุญาตการก่อสร้ างอาคารฯลฯจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้ องเป็ นไปตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องพร้ อมทังประกาศ
้
กนอ.
เมื่อผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์ ม และจัดเตรี ยมเอกสารเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วให้ ยี่นขออนุญาตพร้ อมแบบแปลนจานวน 3
ชุดและแบบย่อขนาด A3 จานวน 1 ชุด ต่อ กนอ.ได้ ที่สานักงานใหญ่ กนอ. หรื อสานักงานนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละพื ้นที่
เมื่อกนอ.พิจารณาคาขอและเอกสารแล้ ว และหากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้ วน กนอ. จะออกเอกสารแจ้ งที่ต้องแก้ ไข
เพิ่มเติม หากเอกสารครบถ้ วน กนอ.จะรับคาขอและแบบแปลนไว้ พิจารณาดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป (ระยะเวลาการ
พิจารณาคาขอตามคูม่ ือฉบับนี ้ จะเริ่มนับเมื่อเอกสารและแบบแปลนถูกต้ องครบถ้ วน)
- ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 1 วัน
ครบถ้ วนของเอกสารคาขอ
- เอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอไว้
พิจารณา
- เอกสารไม่ครบถ้ วน จะ
มีบนั ทึก 2 ฝ่ าย กาหนด
ระยะเวลาในการแก้ ไข
เพิ่มเติมเอกสาร ภายใน 10
ทาการ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
(กองอนุญาต
อุตสาหกรรมแห่ง ก่อสร้ าง/
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาแบบ
แปลนพร้ อมบันทึกรายการ
ข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไข
เพิ่มเติม

การพิจารณา

แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคาขอรับทราบ 1 วัน
รายการข้ อบกพร่องที่ต้อง
แก้ ไขเพิ่มเติมและให้
ดาเนินการแก้ ไขแบบแปลน
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

การลงนาม

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ พิจารณา
3 วัน
ความถูกต้ องของแบบ
แปลน ตามข้ อ 3 กนอ. จะ
ออกใบอนุญาตก่อสร้ าง
ฯลฯ (นับจากวันที่เอกสาร
ถูกต้ องครบถ้ วน)/เจ้ าหน้ าที่
ส่งหนังสือแจ้ งการออก
ใบอนุญาตก่อสร้ างฯลฯ (ใบ
กนอ.02/2) ต่อผู้ยื่นคาขอ
(1.หากผู้ยี่นคาขอไม่ไป
ขอรับใบอนุญาตก่อสร้ าง
ฯลฯภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือนี ้จะถือว่า
ท่านไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างฯลฯหาก
ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้ างฯลฯอีกจะต้ อง

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

45 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การนิคม
(กองอนุญาต
อุตสาหกรรมแห่ง ก่อสร้ าง /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
การนิคม
(กองอนุญาต
อุตสาหกรรมแห่ง ก่อสร้ าง /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
การนิคม
(กองอนุญาต
อุตสาหกรรมแห่ง ก่อสร้ าง /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ยื่นขอใหม่)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 50 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำหนังสือ
กรมพัฒนำธุรกิจ 0
1)
รับรองนิตบิ คุ คล กำรค้ ำ
สำเนำบัตร
กรมกำรปกครอง 0
2) ประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 0
3)
บ้ ำน
สำเนำหนังสือ
กองหนังสือ
0
4)
เดินทำง
เดินทำง
สำเนำใบ
กำรนิคม
0
อนุณำตให้ ใช้
อุตสำหกรรมแห่ง
5) ที่ดนิ และ
ประเทศไทย
ประกอบกิจกำร
พร้ อมเงื่อนไข
สำเนำโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
0
6)
7)

กรณีดดั แปลง

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ชุด

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณีเจ้ ำของ
อำคำรยื่นเอง)
(กรณีเจ้ ำของ
อำคำรยื่นเอง)
(กรณีเป็ นบุคคล
ต่ำงชำติ)
-

(สำเนำหน้ ำ-หลัง
เท่ำกับต้ นฉบับ)
(สำเนำใบอนุญำต
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
อำคำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ก่อสร้ ำงเดิม กรณี
รับรองอำคำรไม่
ผ่ำนให้ สำเนำ
รำยงำนกำรตรวจ
รับรองอำคำร
ด้ วย)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ

กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

แบบฟอร์ มคำขอ กำรนิคม
(กนอ. 02/1)
อุตสำหกรรมแห่ง
กรอกข้ อควำม
ประเทศไทย
ครบถ้ วน พร้ อมผู้
ขอฯ ลงลำยมือ
ชื่อในเอกสำรคำ
ขอ และรับรอง
สำเนำเอกสำรทุก
แผ่น

3

0

ฉบับ

0

ฉบับ

1)

2)

หมำยเหตุ
(พร้ อมสำเนำใบ
บัตรประจำตัว
ประชำชน หนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็ น
บุคคล
ต่ำงประเทศ)
ทะเบียนบ้ ำนผู้
มอบและผู้รับมอบ
ติดอำกรแสตมป์
30 บำท)
(เป็ นสีตำมที่ กนอ.
กำหนด)
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ที่
3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบ
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ควบคุมงำน
แบบแปลนขนำด
A1 ,A2 หรื อ A3
ซึง่ เป็ นไปตำม
มำตรำส่วนที่
กฎหมำยกำหนด

กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
-

3

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

(พร้ อมสำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ)

3

0

ฉบับ

(พร้ อมสำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ)

3

0

ฉบับ

(พร้ อมสำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ)

3

0

ชุด

แบบย่อขนำด A3 -

1

0

ชุด

รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำง

-

1

0

ชุด

กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

0

ชุด

(พร้ อมประทับตรำ
สำคัญ และลง
ลำยมือชื่อผู้มี
อำนำจ สถำปนิก /
วิศวกร ลงนำมทุก
แผ่น)
(พร้ อมประทับตรำ
สำคัญ และลง
ลำยมือชื่อผู้มี
อำนำจ สถำปนิก /
วิศวกร ลงนำมทุก
แผ่น)
(วิศวกร/
ผู้รับผิดชอบ ลง
นำมทุกแผ่น)
(พร้ อมลงนำมใน
เอกสำร)

กำรนิคม

3

0

ชุด

7)

8)

หมำยเหตุ

รำยกำรสรุป
ประกอบแบบ
9)
แปลน กนอ.
02/1-1
10) หนังสือแสดง

(พร้ อมสำเนำใบ
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ที่

ควำมยินยอม
อุตสำหกรรมแห่ง
ของผู้ควบคุมงำน ประเทศไทย
ตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48,60
เอกสำร
ประกอบกำร
ป้องกันโครงสร้ ำง
หลัก ตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48, 60

11)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประกอบวิชำชีพ)
(กรณี มีกำร
ป้องกันโครงสร้ ำง
หลักทนไฟ)

0

ฉบับ

(1. หนังสือจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
(ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนำบัตร
ประชำชน
ทะเบียนบ้ ำนของ
ผู้มีอำนำจลงนำม
3. สำเนำ
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวุฒิวิศวกร
โยธำ
4. หนังสือรับรอง
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้ ระบุ
ชนิดวัสดุทนไฟ,
ชื่ออำคำร,
เจ้ ำของพร้ อมผูมั ี
อำนำจและวุฒิ
วิศวกรลงนำม
5. รำยละเอียด
ของวัสดุป้องกัน
ไฟที่มีระยะเวลำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
กำรตรวจสอบ
งำนออกแบบ
12) และคำนวณ
พร้ อมสำเนำบัตร
ประชำชนและ
ทะเบียนบ้ ำน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบงำน
13)
ระบบไฟฟ้ำ, เครื่่
องกล,
สิ่งแวดล้ อม
กรณีรือ้ ถอน
อำคำร ฯลฯ 1.
14) สำเนำ
ใบอนุญำต
อำคำรที่จะทำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

3

0

ชุด

กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

3

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
กำรทนไฟไม่น้อย
กว่ำที่กำหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง ตำม
มำตรฐำน ISO
834 หรื อ ASTM
119 ให้ ครบถ้ วน
ตำมขนำดของ
โครงสร้ ำงเหล็กที่มี
ในแบบแปลน
วุฒิวิศวกรลงนำม
รับรอง)
(กรณี อำคำรเข้ ำ
เงื่อนไขในกำร
ตรวจสอบงำน
ออกแบบและ
คำนวณตำม
กฎกระทรวง)
(พร้ อมสำเนำใบ
ประกอบวิชำชีพ
กรณี อำคำรเป็ น
อำคำรสูงหรื อ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ)
-

10/11

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กำรรื อ้ ถอน 2.
มำตรกำรและ
ขันตอนกำร
้
ดำเนินกำรรื อ้
ถอน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตก่ อสร้ ำงอำคำร
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ 2)

ใบขออนุญำตดัดแปลงอำคำร
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ -

3)

ใบอนุญำตรือ้ ถอน
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ -

4)

ค่ ำธรรมเนียมกำรตรวจพิจำรณำแบบเป็ นไปตำมกฎกระทรวงที่ออกตำม พรบ. ควบคุมอำคำร
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (50 สตางค์ ถึง 4 บาทต่อตารางเมตร)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ตู้รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ หรื อ ส่งทางไปรษณีย์
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์
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4)
5)

หมายเหตุ ( โทรศัพท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-9273)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ (www.ieat.go.th)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
-

19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาการพิจารณาคาขอตามคูม่ ือฉบับนี ้ จะเริ่มนับเมื่อเอกสารและแบบแปลนถูกต้ องครบถ้ วน
2. ผู้ยื่นคาขอต้ องชาระค่าบริ การในการอนุญาตฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง มิเช่นนันจะถื
้ อว่าท่านไม่
ประสงค์จะดาเนินการตามที่ยื่นคาขอ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกคาขอของท่านต่อไป

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
nopporn aiewsipo
ฉกาจ พัฒนศรี
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

