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คู่มือสำหรั บประชำชน: รับรองกำรก่ อสร้ ำงอำคำร (กนอ.02/5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: รับรองการก่อสร้ างอาคาร (กนอ.02/5)
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)

กฎกระทรวงกาหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2552

3)

ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535

4)

ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2543

5)

ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่ 103/2556

6)

พระราชบัญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522/ มาตรา 32 วรรคสอง
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 8
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 11
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 3
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] ตรวจรับรองการใช้ อาคาร (กนอ.02/5)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
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1)

2)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานใหญ่ (กนอ.) การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิ คมมักกะสัน
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ สานักงานนิ คมอุตสาหกรรมที ่โรงงานต้้งอยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การยื่นขอรับใบรับรองการก่อสร้ างอาคารต่อ กนอ. ต้ องเป็ นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมทังประกาศ
้
กนอ.
2. เมื่อผู้ยื่นคาขอกรอกแบบฟอร์ ม และจัดเตรี ยมเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ยี่นคาขอรับรองการก่อสร้ างอาคารที่สานักงาน
ใหญ่ กนอ. หรื อสานักงานนิคมในแต่ละพื ้นที่ เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาคาขอและเอกสาร และหากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จะออกบันทึกแจ้ งรายการที่ต้องแก้ ไขเพิ่มเติม หากเอกสารครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จะรับคาขอไว้ พิจารณา
ดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
3.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
4. ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ยื่นคาขอได้ ยื่นคาขอตรวจ 1 วัน
รับรองการก่อสร้ างอาคาร
เจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจ

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

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

พิจารณาความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของเอกสาร ถ้ า
เอกสารถูกต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จะรับเรื่ องไว้
พิจารณา พร้ อมนัดหมาย
วันที่จะเข้ าทาการตรวจการ
ก่อสร้ างอาคาร (ถ้ าเอกสาร
ไม่ครบถ้ วน จะมีบนั ทึกสอง
ฝ่ าย กาหนดระยะเวลาใน
การแก้ ไข้ เพิ่มเติมเอกสาร
ภายใน 10 วันทาการ, การ
นัดหมายเข้ าตรวจรับรอง
การใช้ อาคาร เจ้ าหน้ าที่จะ
เข้ าตรวจอาคารภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด)

อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เข้ าตรวจสอบการ 25 วัน
ก่อสร้ างอาคารของผู้ยื่นคา
ขอฯ ตามวัน เวลาที่นดั
หมาย และบันทึกผลการ
ตรวจการก่อสร้ างอาคาร
(ระยะเวลาการเข้ า
ตรวจสอบอาคารรวมถึง
ระยะเวลาการนัดหมายการ
ตรวจด้ วย)

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

การลงนาม

กนอ. ดาเนินการออก

การนิคม

2)

3)

หมำยเหตุ

4 วัน

(กองอนุญาต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ใบรับรองก่อสร้ างอาคาร
และเจ้ าหน้ าที่สง่ หนังสือ
แจ้ งการออกใบรับรองการ
ก่อสร้ างอาคาร (กนอ.02/6)
ต่อผู้ยื่นคาขอให้ มารับใบ
กนอ.02/6 หลังจากผู้มี
อานาจลงนามแล้ ว
(กรณีก่อสร้ างอาคารไม่
ถูกต้ องตามแบบที่ได้ รับ
อนุญาตก่อสร้ างฯ กนอ.จะ
มีหนังสือแจ้ งให้
ผู้ประกอบการดาเนินการ
แก้ ไข้ อาคารให้ ถกู ต้ องแล้ ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้ หนังสือแจ้ ง
หากพ้ นกาหนดนี ้จะต้ องยื่น
คาขอรับรองการก่อสร้ าง
ใหม่)

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรมแห่ง ก่อสร้ าง/
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่
1.หากผู้ยื่นคาขอ
ไม่ไปขอรับ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง
(กนอ.02/6)
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือนี ้จะถือว่า
ท่านไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบ
กนอ.02/6
2.หากประสงค์จะ
ขอรับใบ
กนอ.02/6 อีก
จะต้ องดาเนินการ
เช่นเดียวกับการยึ่
นขอรับใบรับรอง
การก่อสร้ างฯ
ใหม่)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

3)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

4)

5)

หนังสือมอบ
การนิคม
อานาจ ติดอากร อุตสาหกรรมแห่ง
แสตมป์ 30 บาท ประเทศไทย
พร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน

หมำยเหตุ
(กรณี
ผู้ประกอบการเป็ น
บุคคลธรรมดาให้
ใช้ สาเนาบัตร
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน
บุคคต่างด้ าวให้ ใช้
หนังสือเดินทาง)
(ผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท)
(ผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพัน
บริษัท)
(กรณีที่เป็ นชาว
ต่างประเทศ)
(กรณีเป็ น
ผู้ดาเนินการแทนผู้
ยื่นคาขอ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบฟอร์ มคา

การนิคม

3

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
(กรอกข้ อความให้
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ขอรับใบรับรอง
อาคาร
(กนอ.02/5)

อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

สาเนาโฉนดที่ดนิ
สาเนา
ใบอนญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคาร ตามที่
ได้ รับอนุญาต
แล้ วแต่กรณี
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
พร้ อมสาเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
การป้องกัน
โครงสร้ างหลัก
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 และ
60 พร้ อมสาเนา
ใบประกอบ
วิชาชีพ

กรมที่ดนิ
การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

0
0

1
1

ฉบับ
ฉบับ

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

0

3

ฉบับ

(ผู้ควบคุมงาน
โครงสร้ างอาคาร)

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

0

3

ฉบับ

(กรณีที่มีการ
ป้องกันโครงสร้ าง
หลัก)

16. ค่ ำธรรมเนียม

ครบถ้ วน พร้ อมผู้
ขอฯ ลงลายมือชื่อ
ในเอกสารคาขอ
และรับรองสาเนา
เอกสารทุกแผ่น)
-
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1)

ใบรับรองกำรก่ อสร้ ำงอำคำร
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (ยังไม่ได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่/ ส่งทางไปรษณีย์/ ช่องทางอี่นๆ เช่น ต้ ููรับข้ อร้ องเรี ยน
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-927)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ (www.ieat.go.th)
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (GC 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ 6) 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 กนอ. 02/5
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

15/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
damnuen sarasri
ฉกาจ พัฒนศรี
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เผยแพร่ โดย จิรวัฒน์ ระโหฐาน

