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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม 
(กนอ.03/5) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การตอ่อายหุน้งสืออนญุาตให้ใช้ท่ีดนิและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (กนอ.03/5) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

1)  ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข
ในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ.2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2) พระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

3) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  วา่ด้วยขัน้ตอน
และระยะเวลาการพิจารณาค าขอเก่ียวกบัการใช้ท่ีดนิ การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบตัใิน
การอนญุาตให้ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  3 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 47  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 200  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 09/07/2015 17:45  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

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

3) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ / ส านกังานนิคมอตุสาหกรรม/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. ระบบอนมุติัอนญุาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. มีชื่อภาษาองักฤษคือ e-Permission and 
Privilege หรือ e-PP 
2. ช่องทางเข้าใช้ระบบ e-pp.ieat.go.th 
3. ความรวดเร็วในการกรอกค าขอและ Upload เอกสารข้ึนกบัข้อจ ากดัของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ท่านต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานระบบ e-PP   
) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์การพิจารณา 
 
1.หนงัสืออนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม ให้ใช้ได้จนถึงวนัสิน้ปีปฏิทินแหง่ปีท่ีห้า นบัแตว่นัท่ี
ได้รับอนญุาต 
 
2.การขอตอ่อายหุนงัสืออนญุาตฯ ให้ผู้ประกอบการย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนวนัท่ีหนงัสืออนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้
ย่ืนค าขอฯ ดงักลา่วแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอฯ อยูใ่นฐานะผู้ รับหนงัสืออนญุาตจนกวา่จะมีค าสัง่ถึงท่ีสดุ ไม่อนญุาตให้ตอ่
อายหุนงัสืออนญุาต 
 
3. การพิจารณาค าขอตอ่อายหุนงัสืออนญุาตฯ  มีขัน้ตอนการตรวจโรงงาน ซึง่ต้องมีการนดัหมายความพร้อมระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ี กนอ. และผู้ประกอบการ (โรงงาน) 
 
4.กรณีโรงงานเข้าข่ายต้องด าเนินการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ขอให้โรงงาน
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น าเสนอการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
ระบใุนรายงาน EIA/EHIA  ตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจโรงงานด้วย 
 
5.กรณีในระหวา่งการย่ืนค าขอตอ่อายหุนงัสืออนญุาตฯ ปรากฏวา่มีการตรวจสอบพบว่าโรงงานและเคร่ืองจกัรไมถ่กูต้อง 
ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีสัง่แก้ไขให้ถกูต้อง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
ขัน้ตอนระยะเวลาเวลาพิจารณา 
 
1.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีร้ะยะเวลาในการพิจารณาตามคูมื่อฉบบันีเ้ป็นการพิจารณาส าหรับกรณีปกติทัว่ไป โปรดดู
กรณียกเว้นในหมายเหตดุ้านลา่งคูมื่อ 
 
2. ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบรายละเอียดตา่งๆ
ของค าขอและเอกสารแนบ 
 

2 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

การนดัหมายและการเข้า
ตรวจโรงงาน 
(การตรวจโรงงานใช้เวลา 1 
วนั) 
 

15 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

3) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอ จดัท า
หนงัสืออนญุาตฯ พร้อม

2 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เง่ือนไขแนบท้าย (กรณี
อนมุตัิ) หรือจดัท าหนงัสือ
แจ้งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข 
 

ประเทศไทย ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) ) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม และ
แจ้งผลการพิจารณาผา่น
ชอ่งทางโทรศพัท์โทรสาร
หรือทางอีเมล์ท่ีผู้ ย่ืนค าขอ
ได้กรอกไว้ 
 

1 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   18 วนัท าการ 
 

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) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 3 ชดุ ((กรณีบคุคล
ธรรมดำ) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 3 ชดุ ((ใช้ส ำหรับกรณี
ต้องท ำนิตกิรรม
กบั กนอ. ในฐำนะ
บคุคลธรรมดำ) 
พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 3 ชดุ ((ใช้ส ำหรับกรณี
นิตบิคุคล) พร้อม
รำยละเอียด
วตัถปุระสงค์ (มี
อำยไุมเ่กิน 6 
เดือน) ท่ี
สอดคล้องกบักำร
ประกอบกิจกำร 
และมีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

2) 

บญัชีรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น (บอจ.5) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 3 ชดุ ((มีอำยไุมเ่กิน 6 
เดือน) ท่ีมีกำรลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ พร้อม
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน หรือ 
ส ำเนำ Passport 
ของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

- 1 2 ชดุ (1.ใช้ส ำหรับกรณี
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจไมส่ำมำรถ
มำด ำเนินกำรด้วย
ตนเองได้ 2. ปิด
อำกรแสตมป์
เป็นไปตำม
ประมวลรัษฎำกร 
3. ลงนำม
ประทบัตรำบริษัท
ฯ (ระบไุว้ตำม
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล) 4. 
พิจำรณำข้อควำม
กำรมอบอ ำนำจให้
สอดคล้องตำม
วตัถปุระสงค์ของ
กำรย่ืนค ำขอ 5. 
กรณีเป็นกำรมอบ
อ ำนำจชว่ง ต้องมี
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจขัน้แรก
พร้อมเอกสำร
ตำ่งๆให้ครบถ้วน 
6. รับรองส ำเนำ
เอกสำรทกุแผน่) 

4) 

เอกสำรท่ี
เก่ียวข้องกบั
กระบวนกำรผลิต 

- 3 0 ชดุ (1. แสดง
แหลง่ท่ีมำ ชนิด 
ปริมำณ และ
คณุลกัษณะของ
วตัถดุบิแตล่ะชนิด 
2.Process 
Flowchart ต้องมี
กำรอธิบำย
ขัน้ตอนโดย
ละเอียด พร้อม
แสดงจดุก ำเนิด
มลพิษ ปริมำณท่ี
เกิดขึน้ และ
สำมำรถแสดง
สมดลุมวลสำรได้ 
3.ชนิด ปริมำณ 
คณุลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ 
และสถำนท่ี
ปลำยทำงหรือ
ประเทศท่ีสง่ไป  4.
กรณีใช้สำรเคมีใน
กระบวนกำรผลิต 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

โปรดแนบ MSDS 
ด้วย 5. ลงนำม
รับรองเอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

5) 

มำตรกำรจดักำร
มลภำวะท่ีเกิดขึน้
จำกกำรประกอบ
กิจกำร 

- 3 0 ชดุ (1.มำตรกำรและ
วิธีกำรจดักำร
มลพิษท่ีเกิดขึน้
จำกกำรประกอบ
กิจกำร (น ำ้/
อำกำศ/กำก
อตุสำหกรรม และ
กำรปนเปือ้นของ
ดนิ) ท่ีแสดงให้
เห็นวำ่ปฏิบตัไิด้
ตำมมำตรฐำนกำร
บ ำบดั/ก ำจดัของ
เสียท่ีถกูต้อง 
พร้อมแบบแปลน 
รำยกำรค ำนวณ
ของระบบบ ำบดั 
พร้อมส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
2.มำตรกำร
ควบคมุเพ่ือ
ป้องกนัอนัตรำย
และป้องกนั
ปัญหำสิ่งแวดล้อม
โรงงำน(วิธีกำร
ป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญ 
) 3.ลงนำมรับรอง
เอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ)) 

6) 

ข้อมลูทัว่ไป - 3 0 ชดุ (แสดง
รำยละเอียด ทนุ 
บคุลำกร และกำร
ปฏิบตังิำน) 

7) 
แบบแปลน 
แผนผงั กำร
ตดิตัง้เคร่ืองจกัร 

- 3 0 ชดุ (1.บญัชีเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ตำมล ำดบั
ขัน้ตอนกำรผลิต 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2.แผนผงัแปลง
ท่ีดนิแสดงสิ่งปลกู
สร้ำง อำคำรท่ีจะ
ประกอบ
อตุสำหกรรม 3. 
แบบแปลนอำคำร
โรงงำน และ
แผนผงัแสดงกำร
ตดิตัง้เคร่ืองจกัร
ขนำดเหมำะสม
และถกูต้องตำม
มำตรำสว่น พร้อม
ด้วยรำยละเอียด
ประกอบ 4. 
หนงัสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำอตุสำหกำร 
หรือสำขำอ่ืน
ตำมท่ีกฏหมำย
ก ำหนด (เอกสำร
ทกุฉบบัมีกำรลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
รับรองเอกสำร
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ)) 

8) 

แบบแปลน 
รำยละเอียด
เก่ียวกบักำร
ควบคมุ
สิ่งแวดล้อม
โรงงำน 

- 3 0 ชดุ (1. แผนผงัแปลง
ท่ีดนิแสดงท่ีตัง้ 
ระบบกำรจดักำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และควำม
ปลอดภยั เชน่ 
ระบบบ ำบดัน ำ้
เสีย ระบบบ ำบดั
มลพิษทำงอำกำศ 
เตำเผำขยะ กำก
อตุสำหกรรม หม้อ
ไอน ำ้ วตัถุ
อนัตรำย สถำนท่ี
เก็บน ำ้มนั
เชือ้เพลิง/ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว 
2.แผนผงัแสดง
ระบบระบำยน ำ้
เสียจำกโรงงำนสู่
บอ่พกัน ำ้เสียของ
นิคมอตุสำหกรรม 
3. แบบแปลน
รำยละเอียดระบบ
บ ำบดัน ำ้เสีย 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พร้อมรำยกำร
ค ำนวณ และ
หนงัสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
4. แบบแปลน
รำยละเอียดระบบ
บ ำบดัมลพิษทำง
อำกำศ พร้อม
รำยกำรค ำนวณ 
และหนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ 5. 
รำยละเอียด
เก่ียวกบักำรก ำจดั
กำกอตุสำหกรรม 
6. อ่ืนๆ เชน่ 
รำยงำนข้อมลูกำร
ตรวจและกำร
ทดสอบควำม
ปลอดภยัในกำรใช้
หม้อไอน ำ้, 
รำยงำนข้อมลูกำร
ตรวจและกำร
ทดสอบควำม
ปลอดภยัในกำรใช้
ปัน้จัน่ เครน, 
รำยงำนวิเครำะห์
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควำมเส่ียง (หำก
เข้ำขำ่ยตำม
ประกำศกระทรวง
อตุสำหกรรม) 
(เอกสำรทกุฉบบัมี
กำรลงนำมรับรอง
เอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ)) 

9) 

รำยงำนข้อมลู
กำรตรวจสอบ
และกำรทดสอบ
ควำมปลอดภยั 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

0 3 ชดุ (กรณีโรงงำนมี
หม้อไอน ำ้ / Hot 
Oil /ภำชนะรับ
แรงดนั / ปัน้จัน่ 
เป็นต้น) 

10) 

หนงัสือรับรอง
ควำมปลอดภยั
ของระบบและ
อปุกรณ์ไฟฟ้ำ 

- 1 2 ชดุ (หนงัสือรับรอง
ควำมปลอดภยั
ของระบบและ
อปุกรณ์ไฟฟ้ำของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
หรือกำรตรวจ
รับรองเห็นชอบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

จำกนำยช่ำงของ
กำรไฟฟ้ำนคร
หลวง หรือนำย
ชำ่งของกำรไฟฟ้ำ
สว่นภมูิภำค) 

11) 
ผลกำรตรวจวดั
มลภำวะ 

- 3 0 ชดุ (ผลกำรตรวจวดั
คณุภำพน ำ้ทิง้ / 
อำกำศ) 

12) 

รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIA 
/ EHIA (ถ้ำเข้ำ
ขำ่ย) 

ส ำนกังำนนโยบำย
และแผน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ตแิละสิ่งแวดล้อม 

0 1 ชดุ (1. กรณีกิจกำร
เข้ำขำ่ยต้องท ำ
รำยงำน EIA หรือ 
EHIA ตำม
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำ
ตแิละสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก ำหนด
ประเภทและขนำด
ของโครงกำรหรือ
กิจกำรซึง่ต้อง
จดัท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบตัิ
และแนวทำงกำร
จดัท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สิ่งแวดล้อม 2. 
กำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรป้องกนั
และแก้ไข
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใน
รำยงำน 
EIA/EHIA จะถกู
ก ำหนดเป็น
เง่ือนไขแนบท้ำย
หนงัสืออนญุำตฯ 
เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำร
น ำไปปฏิบตัิ) 

13) 

รำยงำนวิเครำะห์
ควำมเส่ียงจำก
อนัตรำยท่ีอำจ
เกิดจำกกำร
ประกอบกิจกำร 
(ถ้ำเข้ำขำ่ย) 

- 1 0 ชดุ (กรณี ประเภท
กิจกำรโรงงำนเข้ำ
ขำ่ยตำมประกำศ
ประกำศกระทรวง
อตุสำหกรรม เร่ือง 
มำตรกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภยัใน
กำรด ำเนินงำน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำบริกำรต่ออำยุกำรอนุญำตฯ 

 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.ieat.go.th 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนเป็นหนงัสือ 

หมายเหตุ (ยืน่ต่อเจ้าหนา้ที่/่ส่งทางไปรษณีย์/ช่องทางอืน่ๆ เช่น ตู้รับข้อร้องเรียน) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งโดยวาจามายงัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 2530561 

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) ค าขอตอ่อายกุารประกอบกิจการ (กนอ.03/5) 

(ค าขอมีจ าหน่ายทีส่ านกังานใหญ่ กนอ. หรือส านกังานนิคมอตุสาหกรรม) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1.ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจโรงงานและเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
2. ระยะเวลาการพิจารณาท่ีปรากฏด้านบนของคูมื่อ เป็นการพิจารณาส าหรับกรณีปกตทิัว่ไป ซึง่ไมน่บัรวมกรณี ดงันี ้
 
 2.1 กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้มาย่ืนค าขอภายในชว่งเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคมซึ่งจะเป็นชว่งการพิจารณาการตอ่
อายหุนงัสืออนญุาตประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม  ระยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบั
คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาตเว้นแตใ่นกรณีท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากหนว่ยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงาน
ราชการนัน้ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
 2.2 กรณีการพิจารณาอนญุาตตา่งๆในบริเวณพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและนิคมอตุสาหกรรมใกล้เคียงได้แก่ 
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นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย นิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล นิคมอตุสาหกรรมผาแดงระยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบั
คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาต เว้นแตใ่นกรณีท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากหนว่ยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงาน
ราชการนัน้ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
 2.3 กรณีในชว่งวนัเวลาท่ีอาจมีจ านวนค าขอถกูย่ืนเข้ามามีปริมาณมากกวา่ความสามารถท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาจะ
พิจารณาได้ทนั ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารหรือเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาแจ้งผู้ ย่ืนค าขอทราบเหตผุลและความจ าเป็น พร้อม
แจ้งระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชดัเจน แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบัคณะกรรมการ
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาตเว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาจากหน่วยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงานราชการนัน้ได้พิจารณา
เสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในก าหนดเจ็ดวนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
3. ผู้ ย่ืนค าขอต้องช าระคา่บริการในการอนญุาตฯ ภายใน 30 วนั มิเชน่นัน้จะถือวา่ทา่นไมป่ระสงค์จะใช้ท่ีดนิเพ่ือประกอบ
กิจการในนิคมอตุสาหกรรม  การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของทา่นตอ่ไป 
 
4. กรณีท่ีการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมีหนงัสือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หาก
โรงงานไมด่ าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าทา่นไมป่ระสงค์จะด านินการตามค าขอ  การนิคมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของท่านตอ่ไป 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 14/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย supat svasti-xuto 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 
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