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คู่มือส ำหรับประชำชน: รับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร (กนอ.02/5) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: รับรองการก่อสร้างอาคาร (กนอ.02/5) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดอาคารประเภทควบคมุการใช้ พ.ศ. 2552 
 

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

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

5) ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่103/2556 
 

6) พระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พรบ.ควบคมุอาคาร 2522/ มาตรา 32 วรรคสอง  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 8  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 11  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 3  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ตรวจรับรองการใช้อาคาร (กนอ.02/5)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
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1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่  (กนอ.) การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  618 ถนนนิคมมกักะสนั 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานต้้งอยู่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. การย่ืนขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคารตอ่ กนอ. ต้องเป็นไปตาม พรบ. ควบคมุอาคาร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
พร้อมทัง้ประกาศ กนอ. 
 
2. เม่ือผู้ ย่ืนค าขอกรอกแบบฟอร์ม และจดัเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้ย่ีนค าขอรับรองการก่อสร้างอาคารท่ีส านกังาน
ใหญ่ กนอ. หรือส านกังานนิคมในแตล่ะพืน้ท่ี เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาค าขอและเอกสาร และหากพบวา่เอกสารไมค่รบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีจะออกบนัทกึแจ้งรายการท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเตมิ หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะรับค าขอไว้พิจารณา
ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
3.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
4. ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขอได้ย่ืนค าขอตรวจ
รับรองการก่อสร้างอาคาร 
เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจ

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง/ 
ส านกังานนิคม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พิจารณาความถกูต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร  ถ้า
เอกสารถกูต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีจะรับเร่ืองไว้
พิจารณา พร้อมนดัหมาย
วนัท่ีจะเข้าท าการตรวจการ
ก่อสร้างอาคาร (ถ้าเอกสาร
ไมค่รบถ้วน จะมีบนัทึกสอง
ฝ่าย ก าหนดระยะเวลาใน
การแก้ไข้เพิ่มเตมิเอกสาร
ภายใน 10 วนัท าการ, การ
นดัหมายเข้าตรวจรับรอง
การใช้อาคาร เจ้าหน้าท่ีจะ
เข้าตรวจอาคารภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด) 
 
 

อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารของผู้ ย่ืนค า
ขอฯ ตามวนั เวลาท่ีนดั
หมาย และบนัทกึผลการ
ตรวจการก่อสร้างอาคาร 
(ระยะเวลาการเข้า
ตรวจสอบอาคารรวมถึง
ระยะเวลาการนดัหมายการ
ตรวจด้วย) 
 

25 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง/
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

3) การลงนาม กนอ. ด าเนินการออก 4 วนั การนิคม (กองอนญุาต
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ใบรับรองก่อสร้างอาคาร 
และเจ้าหน้าท่ีสง่หนงัสือ
แจ้งการออกใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร (กนอ.02/6) 
ตอ่ผู้ ย่ืนค าขอให้มารับใบ 
กนอ.02/6 หลงัจากผู้ มี
อ านาจลงนามแล้ว 
(กรณีก่อสร้างอาคารไม่
ถกูต้องตามแบบท่ีได้รับ
อนญุาตก่อสร้างฯ กนอ.จะ
มีหนงัสือแจ้งให้
ผู้ประกอบการด าเนินการ
แก้ไข้อาคารให้ถกูต้องแล้ว
เสร็จภายใน 45 วนั นบัแต่
วนัท่ีได้หนงัสือแจ้ง  
หากพ้นก าหนดนีจ้ะต้องย่ืน
ค าขอรับรองการก่อสร้าง
ใหม)่ 
 

อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ก่อสร้าง/
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่ 
1.หากผู้ ย่ืนค าขอ
ไมไ่ปขอรับ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง 
(กนอ.02/6) 
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือนีจ้ะถือวา่
ทา่นไมป่ระสงค์จะ
ขอรับใบ 
กนอ.02/6 
2.หากประสงค์จะ
ขอรับใบ 
กนอ.02/6 อีก 
จะต้องด าเนินการ
เชน่เดียวกบัการยึ่
นขอรับใบรับรอง
การก่อสร้างฯ 
ใหม)่ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณี
ผู้ประกอบการเป็น
บคุคลธรรมดาให้
ใช้ส าเนาบตัร
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน 
บคุคตา่งด้าวให้ใช้
หนงัสือเดนิทาง) 

2) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนั
บริษัท) 

3) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ผู้ มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนั
บริษัท) 

4) 
หนงัสือเดนิทาง กรมการกงสลุ 0 1 ฉบบั (กรณีท่ีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ชดุ (กรณีเป็น
ผู้ด าเนินการแทนผู้
ย่ืนค าขอ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มค า การนิคม 3 0 ชดุ (กรอกข้อความให้
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ขอรับใบรับรอง
อาคาร 
(กนอ.02/5) 

อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ครบถ้วน พร้อมผู้
ขอฯ ลงลายมือช่ือ
ในเอกสารค าขอ 
และรับรองส าเนา
เอกสารทกุแผน่) 

2) ส าเนาโฉนดท่ีดนิ กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั - 

3) 

ส าเนา
ใบอนญาต
ก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลงอาคาร 
หรือเคล่ือนย้าย
อาคาร ตามท่ี
ได้รับอนญุาต
แล้วแตก่รณี 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ควบคมุงาน 
พร้อมส าเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 3 ฉบบั (ผู้ควบคมุงาน
โครงสร้างอาคาร) 

5) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ควบคมุงาน 
การป้องกนั
โครงสร้างหลกั
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 48  และ 
60 พร้อมส าเนา
ใบประกอบ
วิชาชีพ 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 3 ฉบบั (กรณีท่ีมีการ
ป้องกนัโครงสร้าง
หลกั) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ยงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ี/ สง่ทางไปรษณีย์/ ชอ่งทางอ่ีนๆ เชน่ ตูู้รับข้อร้องเรียน 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-927) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ (www.ieat.go.th) 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (GC 1111) ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ - 
6) 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) ตวัอยา่งการกรอกเอกสาร กนอ. 02/5 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย damnuen sarasri 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
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เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 
 

 
 

 


