แบบ กนอ. 01/3
คำขอทั่วไป
FORM IEAT 01/3
GENERAL APPLICATION

คำแนะนำ

Instructions
กำรยื่นคำขอทัว่ ไป

Submission of General Application
 เติมข้อความในแบบคาขอให้ถูกต้องและครบถ้วน
Fill in the Application Form correctly and completely.
 ขีดข้อความที่ไม่ใช้ออกและใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  ที่เกี่ยวข้อง
Cross out inapplicable wording and mark  in relevant box .
 หากช่องว่างสาหรับเติมข้อความไม่พอ ให้จดั ทาเป็ นเอกสารแนบกับคาขอ
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
 เอกสารจานวน 3 ชุด แนบประกอบคาขออนุญาต (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองความถูกต้องของ
ผูม้ ีอานาจ)
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by
signature(s) of authorized person(s)).
ก. กรณีขอเพิม่ /เปลีย่ นแปลงประเภทกำรประกอบกิจกำร

A. In case of increase/change in type of business operations
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกหนังสื อ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
- สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกหนังสื อ)
Copy of List of Shareholders (not older than 6 months from the issue date)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นคนต่างด้าว) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

Copies of the Identification Card or copy of passport
(in case of foreigner) of the authorized person(s) to sign on behalf of the juristic person
- หนังสือมอบอานาจ ปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย (กรณีมอบอานาจ)
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (in case of authorization)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นคนต่างด้าว) ของผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
Copies of the Identification Card or copy of passport
(in case of foreigner) of the attorney-in-fact (in case of authorization)
- กรรมวิธีการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
Production process and raw materials required for production

- แบบแปลนแสดงพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต
Layout plan indicating the production area
- รายการเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต
List of machinery required for production
ข. กรณีเปลีย่ นชื่ อผู้รับใบอนุญำตให้ ใช้ ทดี่ ินเพื่อประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม

B. In case of change in name of the licensee to utilize land for business operations in
industrial estate
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
Copy of certificate for registration of change of name
ค. กรณีโอนสิ ทธิกำรใช้ ทดี่ ิน

C. In case of transfer of the right for land utilization
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกหนังสื อ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
- คาขอใช้ที่ดิน เพื่ อประกอบกิ จการในนิ คมอุต สาหกรรมของผูร้ ั บโอน ตามแบบ กนอ. 01/1 จ านวน 3 ชุ ด
พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในคาขอ

3 sets of the transferee’s Application for Land Utilization for Business Operations in Industrial
Estate per IEAT 01/1, together with required supporting documents

ในกรณีทตี่ ้ องกำรคำชี้แจงเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ
For more information, please contact:
 ฝ่ ายบริ การผูป้ ระกอบกิจการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
Business Services Department
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 หรื อกองอนุญาตผูป้ ระกอบกิจการ
Telephone: 0-2253-2561 or Business License Division
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุ งเทพฯ 10400
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400
โทรศัพท์หมายเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402 หรื อสานักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402 or the relevant Industrial Estate Office
 ให้ยนื่ คาขอที่ฝ่ายบริ การผูป้ ระกอบกิจการ (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
The Application must be submitted at the Business Services Department
หรื อกองอนุญาตผูป้ ระกอบกิจการ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรื อสานักงานนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
or Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
or the relevant Industrial Estate Office
 ในกรณี ที่ผูข้ อใช้ที่ดินไม่สามารถมารับใบอนุ ญาตฯ ด้วยตนเองจะต้องมี หนังสื อมอบอานาจให้ผูม้ ารั บ
ใบอนุญาตมีอานาจลงนามรับทราบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
In case the applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required for
his/her attorney-in-fact to be authorized to sign in acknowledgment of the conditions attached to the
License.
 ชาระค่าบริ การในการออกใบอนุญาตฯ (กรณี ขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ น
เงิน 5,350.- บาท (ห้าพันสามร้ อยห้าสิ บบาทถ้วน) ถ้ากรณี ชาระเป็ นเช็ค ต้องเป็ นเช็คของธนาคารที่มี
สานักงานตั้งอยูภ่ ายในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล หรื อเช็คของธนาคารที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นเขต
จัง หวัด ที่ มี ส านั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมตั้ง อยู่ ซึ่ งมิ ต้ อ งเสี ยค่ า ธรรมเนี ย มในการเรี ยกเก็ บ เงิ น
โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย”
The service fee for issuing the License (in case of application for addition of the type of business
operation) including value added tax is Baht 5,350.- (Five Thousand Three Hundred and Fify Baht). In
case of payment by cheque, a cheque must be issued by a bank with its office located in Bangkok or
surrounding provinces, or a bank with its office located in a province where an industrial estate office is
situated, without any fee on payment collection. The cheque must be payable to “Industrial Estate
Authority of Thailand”.
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สาหรับเจ้าหน้าที่
For Office Use Only
เลขที่คาขอ
Application No.
ผูร้ ับ
Recipient
วันที่
เวลา
Date
Time

คำขอทัว่ ไป นิคมอุตสำหกรรม
General Application for Industrial Estate
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ข้าพเจ้า

I/We
ที่อยูบ่ า้ น/สานักงานเลขที่

Address/Office No.

หมู่ที่

Moo

ตรอก/ซอย

ถนน

Trok/Soi

Road

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail

Tambon/Subdistrict
Telephone

Amphoe/District

Province

Fax

ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ที่

have been granted the License to Utilize Land and Operate Business in Industrial Estate No.
ลงวันที่

dated

เดือน

month

พ.ศ.

year

มีความประสงค์

hereby wish to

 เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการตามใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการฯ เป็ น

Increase/change type of business operations under the License to Utilize Land and Operate Business to

 ขอขยายระยะเวลาการเริ่ มปลูกสร้างอาคารโรงงาน/เริ่ มประกอบกิจการออกไปจนถึง

Extend the time for commencement of construction of buildings/operation commencement until

 เปลี่ยนชื่อผูร้ ับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการฯ (โดยการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย) เป็ น

Change the name of the Licensee (by registration of change of name under laws) to
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 โอนสิ ทธิการใช้ที่ดินหรื ออาคารโดย

Transfer the right to utilize land or buildings by way of:
 โอนจากบุคคลซึ่งเป็ นผูก้ ่อการจัดตั้งนิติบุคคล

Transfer from a promoter of the juristic person

 โอนกิจการและ/หรื อ โอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน/อาคาร

Transfer of business and/or ownership of land/buildings

 โอนสิ ทธิการเช่าซื้อ/จองซื้อ/ให้เช่า

Transfer of the right of lease to own/subscription/leasehold
ให้แก่ to
ในที่ดินหรื ออาคารแปลงเลขที่

over land or buildings on Land Plot No.

 ทั้งแปลง

in whole

 บางส่วน

in part

เนื้อที่
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)
Area (rai-ngarn-square wah)
 กำรคืนสิทธิใช้ ทดี่ นิ / กำรรับคืนสิทธิกำรใช้ ทดี่ นิ
Return the right for land utilization / Accept the return of the right for land utilization
ให้แก่ to
ในที่ดินหรื ออาคารแปลงเลขที่
 ทั้งแปลง
 บางส่วน

over land or buildings on Land Plot No.

in whole

in part

เนื้อที่
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)
Area (rai-ngarn-square wah)
 เลิกประกอบกิจกำร
ตั้งแต่ until ………/…………/…………
Dissolve the business
 ทั้งหมด  บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จานวนแรงม้าที่ประสงค์จะแจ้งเลิก)
in whole
in part (please specify business/horsepower to be cancelled)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
สาเหตุ Reason for dissolve the business
 ขาดทุน
 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิม่ สูงขึ้น
 สิ ทธิประโยชน์ไม่จูงใจ
Loss
Cost and Expenses increase
Unattractive Privileges
 ไม่สามารถรักษาส่ วนแบ่งใน  ความต้องการของ
 สภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ตลาดได้
ผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไป
Economic downturn
Lose market share
Changes in customer demands
and expectations
ภัยธรรมชาติ
 หมดสัญญาเช่า
 อื่นๆ………………………….
Natural disaster
End of lease agreement
Others…………………………
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 กำรขอหยุดประกอบกิจกำรชั่วครำว
Apply for business suspension
 ทั้งหมด  บางส่วน (โปรดระบุประเภทกิจการ/จานวนแรงม้าที่ประสงค์จะแจ้งหยุดชัว่ คราว)
in whole
in part (please specify business/horsepower to be suspended)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
กาหนดระยะเวลา
Period

ปี นับตั้งแต่วนั ที่
years from

/

/

ถึงวันที่
to

/

/

 อื่นๆ
Others
 โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา คือ
Justification

ลงชื่อ
Signed
(
ตาแหน่ง

Position

ผูข้ ออนุญาต
Applicant
)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผลิต (กรณีเพิม่ /เปลี่ยนแปลงประเภทกำรประกอบกิจกำร)
Details of Manufacturing Process ( In case of business operating addition/diversification )
1. วัตถุดบิ และวัสดุจำเป็ นทีใ่ ช้ ในกำรผลิต (เฉพำะส่ วนทีเ่ พิม่ หรื อขยำย)
Raw materials and other materials required in the manufacturing process (addition/diversification)
ลาดับที่
วัตถุดิบ/ วัสดุจาเป็ น
ปริ มาณการใช้ (ต่อปี )
No.
Raw materials/ Required materials
Required amount (per year)

2. กระบวนกำรผลิต (ให้ เขียนแผนภูมแิ สดงขั้นตอนกำรผลิตและระบุจุดกำเนิดมลพิษ พร้ อมคำอธิบำยโดยละเอียด)
Manufacturing process (Draw a process flow chart showing the entire process and points where
pollution may originate with detailed description)
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ปริมำณกำรผลิต (เฉพำะส่ วนทีเ่ พิม่ หรื อขยำย)
Production capacity (addition/diversification)
ลาดับที่
ผลิตภัณฑ์
ปริ มาณ (ต่อปี )
การจาหน่าย (Distribution)
No.
Product
Amount (per year)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
(Thailand)
(Abroad)

4. จำนวนวันทำงำนปี ละ ............................... วัน วันละ.................................. ชั่วโมง
Number of working days/year
days hours/day
hours
5. ควำมต้ องกำรสำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ Requirements for Public utilities and facilities
ส่วนเดิม Existing
รวม Total
ส่วนเพิ่ม addition
1
ไฟฟ้า Electricity
........................KW
..........................KW
...........................KW
2
โทรศัพท์ Telephone
.......... เลขหมาย Lines
........... เลขหมาย Lines
............เลขหมาย Lines
3
3
3
น้ าประปา Water Supply
........ ลบ.ม./วัน M /Day ........ ลบ.ม./วัน M /Day ....... ลบ.ม./วัน M3/Day
4
น้ าดิบ Raw Water
........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day
5
การบาบัดน้ าเสี ย
........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day
Waste waste treatment
6
การกาจัดขยะมูลฝอย
..................... ............
..................... ............
..................... ............
Garbage Disposal
7
การกาจัดกากอุตสาหกรรม
........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day ........ ลบ.ม./วัน M3/Day
Industrial waste Disposal
8
อื่น ๆ (Others)..................

ปิ ดอากร

Affix Duty Stamp

หนังสื อมอบอำนำจ

Power of Attorney
วันที่

Date

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า

By this Power of Attorney, I/We
อายุ

Age

ปี

สัญชาติ

ประกอบอาชีพ

years, Nationality

สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

office located at No.

Occupation

ตรอก/ซอย

ถนน

Trok/Soi

Road

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

โทรศัพท์

โทรสาร

Tambon/Subdistrict

จังหวัด

Amphoe/District

Telephone

Province
E-mail

Fax

โดย

ตาแหน่งกรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

by

managing partner/director

ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั /ห้างฯ ตามหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร/

with power to sign and bind of the Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok
Partnership and Company Registration Office/
สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ที่

ลงวันที่

Provincial Office for Commercial Affairs, No.

dated

เดือน

พ.ศ.

month

year

ขอมอบอานาจให้

hereby authorize
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือบัตร

เลขที่

holder of Card
สัญชาติ

Nationality

No.

อยูบ่ า้ นเลขที่

หมู่ที่

Address No.

Moo

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

โทรศัพท์

โทรสาร

Tambon/Subdistrict
Telephone

อายุ

Amphoe/District
Fax

Age

ปี เชื้อชาติ

years Race

ตรอก/ซอย

ถนน

Trok/Soi

Road

จังหวัด

Province
E-mail

-2เป็ นผูม้ ีอานาจทาการ

to have power to

การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจกระทาไปในขอบเขตอานาจนี้ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นด้วยตนเอง
และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be
treated as if they were undertaken by myself/ourselves for which I/we agree to take full responsibility.
In witness whereof, I/we have affixed my/our signature(s) in the presence of witnesses.
ลงชื่อ

Signed
(

ลงชื่อ

Signed
(

ลงชื่อ

Signed
(

ลงชื่อ

Signed
(

ลงชื่อ

Signed
(

ผูม้ อบอานาจ

Grantor

)

ผูม้ อบอานาจ

Grantor

)

ผูร้ ับมอบอานาจ

Attorney-in-fact

)

พยาน

Witness

)

พยาน

Witness

)

