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คู่มือส ำหรับประชำชน: ค ำขอทั่วไป (สิทธิประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับภำษีอำกร) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ค าขอทัว่ไป (สิทธิประโยชน์ท่ีไมเ่ก่ียวกบัภาษีอากร) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

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

1) พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  8 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ค าขอทัว่ไป (สิทธิประโยชน์ท่ีไมเ่ก่ียวกบัภาษีอากร) 
03/05/2015 14:39  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ http://e-pp.ieat.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 
หมายเหตุ (1. ระบบอนมุติัอนญุาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. มีชื่อภาษาองักฤษคือ e-Permission and 
Privilege หรือ e-PP 
2. ช่องทางเข้าใช้ระบบ http://e-pp.ieat.go.th 
3. ความรวดเร็วในการกรอกค าขอและ Upload เอกสารข้ึนกบัข้อจ ากดัของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ท่านต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานระบบ e-PP   
5. ผูป้ระกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมสามารถยืน่ค าขอ Online ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเจ้าหนา้ที่ กนอ. 
พิจารณาค าขอในวนัและเวลาราชการ 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ขอเปล่ียนช่ือนิติบคุคลประเภทบริษัทจ ากดั/การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
 การเปล่ียนช่ือนิติบคุคลตามใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินฯ กบัส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลถกูต้องตรงกนั 
 
2. ขอเปล่ียน / เพิ่มท่ีตัง้สถานประกอบการ (สถานท่ีตัง้ใหม)่ 
 การเปล่ียนช่ือนิติบคุคลตามใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินฯ กบัส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลถกูต้องตรงกนั 
 
3. ขอเพิ่มสถานท่ีการปฏิบตัิงานของชา่งฝีมือ ผู้ช านาญการ 
 จะต้องเป็นบริษัทในเครือหรือส านกังานสาขา ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี  ้
 - ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นเกินกวา่กึ่งจ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นในนิติบคุคลหนึง่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกิน
กวา่กึ่งจ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นในอีกนิติบคุคลหนึง่ 
 - ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิตบิคุคลหนึ่งมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของทนุทัง้หมดถือหุ้น
เหรือเป็นหุ้นสว่นในอีกนิติบคุคลหนึง่ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของทนุทัง้หมด 
 - บคุคลเกินกว่ากึ่งจ านวนกรรมการหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นซึง่มีอ านาจจดัการในนิติบคุคลหนึง่เป็นกรรมการหรือเป็นผู้ เป็น
หุ้นสว่นซึง่มีอ านาจจดัการในอีกนิตบิคุคล 
 - บริษัทหนึง่มีอ านาจควบคมุเก่ียวกบัการแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการซึง่มีอ านาจจดัการทัง้หมด หรือโดยส่วนใหญ่ของ
อีกบริษัทหนึง่ 
 - นิตบิคุคลหนึง่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในอีกนิติบคุคลหนึง่เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของทนุทัง้หมด หรือของหุ้นท่ี
ออกจ าหนา่ยแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทแรกและ/หรือ บริษัทในเครือบริษัทเดียวกนัหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรก/หรือบริษัท
ในเครือในล าดบัชัน้แรกและ/หรือในชัน้ตอ่ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้น ของบริษัทใดมีจ านวนรวมกนัเกินกวา่
ร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วให้ถือว่าบริษัทนัน้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย      
 
4. การเปล่ียนแปลงช่ือ / สญัชาต ิของชา่งฝีมือ ผู้ช านาญการ, คูส่มรสและบคุคลซึง่อยูใ่นอปุการะ 
 หลกัฐานแสดงการเปล่ียนแปลงช่ือ/สญัชาตหิรือหนงัสือรับรองจากสถานเอกอคัรราชทตูหรือสถานกงสลุใหญ่กบัส าเนา
หนงัสือเดนิทางถกูต้องตรงกนั 
 
5.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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6. ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจาณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้า กองสิทธิประโยชน์ 
พิจารณาตรวจหลกัฐาน 
เอกสารประกอบค าขอ 
 
 
 

6 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองสิทธิ
ประโยชน์) 

2) 

การพิจารณา 
 

ผู้อ านวยการกองสิทธิ
ประโยชน์ พิจารณาอนมุตัิ-
อนญุาต 
 
 
 

6 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองสิทธิ
ประโยชน์) 

3) 

การลงนาม 
 

ผู้อ านวยการกองสิทธิ
ประโยชน์ พิจารณาลงนาม
หนงัสืออนญุาตฯ 
และแจ้งผู้ประกอบการ 
 
 

4 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

((กองสิทธิ
ประโยชน์) 
ผู้ประกอบการ
สามารถตรวจสอบ
สถานะอนมุตัิ-
อนญุาตได้จาก
ระบบ e-PP) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   16 ชัว่โมง 
 

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 (1. ใช้ส าหรับกรณี
นิตบิคุคล พร้อม
รายละเอียด
วตัถปุระสงค์ (มี
อายไุมเ่กิน 6 
เดือน) ท่ี
สอดคล้องกบัการ
ประกอบกิจการ 
และมีการลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
พร้อมตราประทบั
บริษัทฯ ตาม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ านาจตาม
หนงัสือมอบ
อ านาจ 
2. กรณีขอเพิ่ม
หน้าท่ีการ
ปฏิบตังิานบริษัท
ในเครือนอกเขต
นิคมอตุสาหกรรม 
แนบส าเนา
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล (บริษัทท่ีขอ
เพิ่ม) มีอายไุมเ่กิน 
6 เดือน ท่ีมีการลง
นามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
พร้อมตราประทบั
บริษัทฯ ตาม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ านาจตาม
หนงัสือมอบ
อ านาจ) 

2) 

บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (1. มีอายไุมเ่กิน 6 
เดือน ท่ีมีการลง
นามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
พร้อมตราประทบั
บริษัทฯ ตาม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ านาจตาม
หนงัสือมอบ
อ านาจ 
2. กรณีขอเพิ่ม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หน้าท่ีการ
ปฏิบตังิานบริษัท
ในเครือนอกเขต
นิคมอตุสาหกรรม 
แนบส าเนาบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(บริษัทท่ีขอเพิ่ม)  
มีอายไุมเ่กิน 6 
เดือน ท่ีมีการลง
นามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
พร้อมตราประทบั
บริษัทฯ ตาม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ านาจตาม
หนงัสือมอบ
อ านาจ) 

3) 

หนงัสือเดนิทาง - 0 1 ฉบบั (1. ส าเนาหนงัสือ
เดนิทางหน้าแรก, 
หน้าวีซา่ non –
immigration visa 
รหสั B จาก
สถานทตู, หน้า
ประทบัตราขาเข้า
ดา่น ตม. ครัง้
ลา่สดุ, หน้าบตัร 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

TM.6 รับรอง
ส าเนาถกูต้องโดย
ชา่งฝีมือ 
ผู้ช านาญการ 
2. กรณี
เปล่ียนแปลงช่ือ 
และสญัชาต ิให้
แนบ ส าเนา
หนงัสือเดนิทาง 
(เลม่ใหม)่ ของ
ชา่งฝีมือ 
ผู้ช านาญการ หรือ
คูส่มรส พร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

4) 

ใบอนญุาต
ท างานของ
ชา่งฝีมือ 
ผู้ช านาญการ 

ส านกับริหาร
แรงงานตา่งด้าว 

0 1 ฉบบั (หน้าแรก, หน้าท่ีมี
ช่ือบริษัท,หน้าท่ีมี
ช่ือต าแหนง่, 
หน้าท่ีอนญุาต
ตามหนงัสือ กนอ.,
หน้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดย
ชา่งฝีมือ 
ผู้ช านาญการ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ พร้อมติด
อากรตาม
กฎหมาย (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบบั (ส าเนาบตัร
ประชาชน/หนงัสือ
เดนิทาง ผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับ
มอบอ านาจ) 

2) 
เอกสารอ่ืน (ถ้า
มี) 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.ieat.go.th 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท าหนงัสือถึงการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หมายเหตุ (ยืน่ต่อเจ้าหนา้ที่/ส่งทางไปรษณีย์/ช่องทางอืน่ๆเช่น ตูรั้บข้อร้องเรียน) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-9273 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (GC 1111) ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ - 
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) คูมื่อการใช้งานค าขอทัว่ไป (กนอ.17-3) 

- 
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19. หมำยเหตุ 
 
กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้มาย่ืนค าขอภายในชว่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ซึง่จะเป็นชว่งการพิจารณาการตอ่อายวีุซา่/
ใบอนญุาตท างาน ระยะเวลาการพิจารณาจะเป็นไปตามข้อ 11 ของข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 กลา่วคือ
ภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาตเว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากหนว่ย
ราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงานราชการนัน้ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จากนัน้ให้ 
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
จากหนว่ยงานราชการนัน้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย nantana sathapornnanont 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


