แบบ กนอ. 03/3
Form IEAT 03/3
คำขอประกอบอุตสำหกรรม (ส่ วนขยำย)
APPLICATION FOR INDUSTRIAL OPERATION (EXPANSION)

คำแนะนำ
Instructions
กำรยื่นคำขอประกอบอุตสำหกรรม (ส่ วนขยำย)
Submission of Application for Industrial Operation (Expansion)
 กรอกแบบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน
Fill in the Application Form correctly and completely.
 ขีดข้อควำมที่ไม่ใช้ออกและกำเครื่ องหมำย  ที่เกี่ยวข้อง
Cross out inapplicable wording and mark  in the relevant box .
 หำกช่องว่ำงสำหรับกรอกไม่พอ ให้ใช้แผ่นแนบ
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
 เอกสำรที่ตอ้ งแนบประกอบคำขออนุญำต จำนวน 3 ชุด
Attach 3 sets of the following documents to the Application:
- สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
Copy of the Company Affidavit
- สำเนำใบสำคัญกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล
Copy of the Certificate of Incorporation
- สำเนำหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
Copies of the Memorandum of Association and Articles of Association
- สำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้
Copy of the List of Shareholders
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมต้องลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญในเอกสำรคำขอทุกหน้ำ
Authorized director(s) must sign and affix the seal on each page of the Application.
- แบบฟอร์ มที่ไม่ได้แนบในชุดคำขอ ผูข้ ออนุญำตต้องจัดทำเพิม่ เติมด้วยตนเอง
As for any form not available in the Application set, the Applicant is required to prepare such form by itself.
 ในกรณี ที่ตอ้ งกำรคำชี้แจงในกำรกรอกคำขอ โปรดติดต่อ
For more information, please contact:
กองอนุญำตผูป้ ระกอบกิจกำร ฝ่ ำยบริ กำรผูป้ ระกอบกิจกำร
Business License Division, Business Services Department
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand
ถนนนิคมมักกะสัน กรุ งเทพ 10400
Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400
โทรศัพท์ 0-2253-0561 ต่อ 4401-4402
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4401-4402
หรื อสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
or the relevant Industrial Estate Office
 ให้ยนื่ คำขอต่อกองอนุญำตผูป้ ระกอบกิจกำร ฝ่ ำยบริ กำรผูป้ ระกอบกิจกำร
Three sets of the Application must be submitted at Business License Division, Business Services Department
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand
หรื อสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด
or the relevant Industrial Estate Office.
 ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตฯ ไม่สำมำรถมำรับใบอนุญำตฯ ด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสื อมอบอำนำจ
In case the Applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required.
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
For Official Use Only
เลขที่คำขอ
Application No.
ผูร้ ับ
Recipient
วันที่
เวลำ
Date
Time

คำขออนุญำตประกอบอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม
Application for Permission for Industrial Operation in Industrial Estate
(ส่ วนขยำย)
(Expansion)
วันที่
Date
1.

2.

ผู้ประกอบอุตสำหกรรม
Industrial Operator
บริ ษทั /ห้ำง
Company/Partnership
1.1 สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่
Office located at No.
ตำบล/แขวง
Tambon/Subdistrict
โทรศัพท์
Telephone
1.2 โรงงำนตั้งอยูใ่ นเขตอุตสำหกรรม
Factory located in Zone
แปลงที่ดินเลขที่
Land Plot No.
ตั้งอยูเ่ ลขที่
located at No.
ตำบล/แขวง
Tambon/Subdistrict
โทรศัพท์
Telephone
1.3 ใบอนุญำตประกอบอุตสำหกรรม เลขที่
Industrial Operation License No.
ทะเบียนผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมเลขที่
Industrial Operator Registration No.
ประเภทหรื อชนิดของโรงงำนลำดับที่
Factory Type or Category No.
ประกอบกิจกำร
Business Activities

หมู่ที่
Moo
อำเภอ/เขต
Amphoe/District
โทรสำร
Fax

หมู่ที่
Moo
อำเภอ/เขต
Amphoe/District
โทรสำร
Fax

เดือน
Month

ตรอก/ซอย
Trok/Soi

ถนน
Road
จังหวัด
Province
E-mail

นิคมอุตสำหกรรม
Industrial Estate
เนื้อที่
Area
ตรอก/ซอย
Trok/Soi

วันที่
dated

พ.ศ.
Year

(ไร่ -งำน-ตร.ว.)
(rai-ngarn-square wah)
ถนน
Road
จังหวัด
Province
E-mail
เดือน
month

กำรขยำยโรงงำน ครั้งที่
Factory Expansion No.
 2.1 ขยำยโรงงำน โดยก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติม หรื อดัดแปลงอำคำรโรงงำนเดิมเพิ่มเติม
Factory expansion by construction of additional building or modification of the existing factory building
 2.2 ขยำยโรงงำน โดยเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น
Factory expansion by increase in number, replacement or change in machinery
สรุ ปสำระสำคัญในกำรขยำยโรงงำน
Summary of essential in factory expansion

พ.ศ.
year
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3.

4.

รำยกำรและเอกสำรประกอบคำขออนุญำต (ส่ วนขยำย) มีดงั ต่ อไปนี้
Particulars and documents supporting the Application (Expansion) are as follows
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
General Information
 1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบตั ิงำน
Capital, personnel and operation
 1.2 แผนผังแปลงที่ดินแสดงสิ่ งปลูกสร้ำง อำคำรโรงงำน และ
Land plot layout indicating structures, factory buildings, and
แสดงตำแหน่งส่วนที่จะขยำยโรงงำน แผนผังที่แสดง
locations to be expanded, whereby the layout plan
ต้องมีขนำดเหมำะสมและถูกต้องตำมมำตรำส่วน
must be at appropriate size and proper scale
2. รำยละเอียดกำรผลิต (เฉพำะส่ วนขยำย)
Details of Production (only for the Expansion)
 2.1 บัญชีวตั ถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ใช้ในกำรผลิต
List of raw materials and essential supplies for production
 2.2 บัญชีผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้
 2.3 กรรมวิธีกำรผลิต
List of products and by-products
Production process
3. ควำมต้ องกำรด้ ำนสำธำรณูปโภคและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ ำงๆ
Requirement of Utilities and Facilities
ลำดับที่
รำยกำร
ส่ วนเดิม
No.
Item
Existing
1
ไฟฟ้ำ
KW
Electricity
2
โทรศัพท์
เลขหมำย
Telephone
line(s)
3
น้ ำประปำ
ลบ.ม./วัน
Water Supply
m.3/day
4
น้ ำดิบ
ลบ.ม./วัน
Raw Water
m.3/day
5
กำรบำบัดน้ ำเสี ย
ลบ.ม./วัน
Wastewater Treatment
m.3/day
6
กำรกำจัดขยะมูลฝอย (ระบุหน่วย)
Garbage Disposal (specify unit)
7
กำรกำจัดกำกอุตสำหกรรม
ลบ.ม./วัน
Industrial Waste Disposal
m.3/day
8
อื่นๆ
Others
รวม / Total

จำนวน 3 ชุ ด
3 sets

จำนวน 3 ชุ ด
3 sets

ส่ วนขยำย
Expansion

จะก่ อสร้ ำงอำคำรโรงงำน ติดตั้งเครื่ องจักร และเริ่มประกอบอุตสำหกรรม ภำยใน
ทั้งนี้ โดยแบ่ งกำรดำเนินกำรเป็ นขั้นๆ คือ
The construction of factory building, machinery installation, and industrial operation will commence within
permission. The steps are as follows:
ขั้นที่ 1 จะทำกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนให้แล้วเสร็ จ ภำยใน
วัน
Step 1
The construction of factory building will be completed within
days.
ขั้นที่ 2 จะทำกำรติดตั้งเครื่ องจักรให้แล้วเสร็ จ ภำยใน
วัน นับแต่วนั สุ ดท้ำยของขั้นที่ 1
Step 2
The installation of machinery will be completed within
days from the last day of Step 1.
ขั้นที่ 3 จะทำกำรทดลองเดินเครื่ องจักรให้แล้วเสร็ จ ภำยใน
วัน นับแต่วนั สุ ดท้ำยของขั้นที่ 2
Step 3
The commissioning of machinery will be completed within
days from the last day of Step 2.
ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบอุตสำหกรรม
Industrial Operator
)

รวม
Total
KW

KW

เลขหมำย
line(s)
ลบ.ม./วัน
m.3/day
ลบ.ม./วัน
m.3/day
ลบ.ม./วัน
m.3/day

เลขหมำย
line(s)
ลบ.ม./วัน
m.3/day
ลบ.ม./วัน
m.3/day
ลบ.ม./วัน
m.3/day

ลบ.ม./วัน
m.3/day

ลบ.ม./วัน
m.3/day

วัน นับแต่ วนั อนุญำตเป็ นต้ นไป
days from the date of

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
General Information
1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบัติงำน (ส่ วนขยำย)
Capital, Personnel and Operation (Expansion)
1.

2.

3.

4.

5.

ทุนจดทะเบียน / Registered Capital
1.1 ทุนของคนไทย
บำท
Thai capital
Baht
1.2 ทุนของคนต่ำงด้ำว สัญชำติ
บำท
Foreign capital Nationality
Baht
สัญชำติ
บำท
Nationality
Baht
สัญชำติ
บำท
Nationality
Baht
1.3 รวมทุนจดทะเบียน
บำท
Total registered capital
Baht
1.4 สัดส่วนทุนจดทะเบียน
คนไทย ร้อยละ
คนต่ำงด้ำว ร้อยละ
Proportions of registered capital
Thai capital, representing
percent
Foreign capital, representing
percent
ปริมำณเงินทุนในกำรดำเนินกิจกำร / Investment Funds in Business Operations
2.1 ที่ดิน
บำท
2.4 มูลค่ำทรัพย์สินอื่นๆ
บำท
Land
Baht
Other Asset Value
Baht
2.2 อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
บำท
2.5 เงินทุนหมุนเวียน
บำท
Buildings and Structures
Baht
Working Capital
Baht
2.3 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บำท
รวม (2.1 - 2.5)
บำท
Machinery and Equipment
Baht
Total (2.1 - 2.5)
Baht
กำรขอรับส่ งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
Application for Investment Promotion under the Investment Promotion Law
ถึง พ.ศ.
 3.1 ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนแล้ว ปี พ.ศ.
Investment promotion has been obtained from
to
และได้แนบสำเนำหนังสื อแจ้งมติให้กำรส่ งเสริ ม หรื อบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนมำด้วย
and a copy of the letter notifying resolution for investment promotion or the promotional certificate is attached.
3.2
อยูร่ ะหว่ำงกำรขอรับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน

 ยังไม่ขอรับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
The application for investment promotion is pending
The application for investment promotion has not yet been
consideration.
submitted.
จำนวนและระดับผู้ที่ทำงำนในสถำนประกอบอุตสำหกรรม / Number and Levels of Personnel at Industrial Operation Premises
4.1 เจ้ำหน้ำที่บริ หำรและวิชำกำร
คน
4.5 คนงำนหญิง (ไม่ใช่ช่ำงฝี มือ)
คน
Administrative and technical officials
person(s)
Female workers (unskilled workers)
person(s)
4.2 คนงำนชำย (ช่ำงฝี มือ)
คน
4.6 ช่ำงเทคนิ ค (จำกต่ำงประเทศ)
คน
Male workers (skilled workers)
person(s)
Technicians (foreign)
person(s)
4.3 คนงำนหญิง (ช่ำงฝี มือ)
คน
4.7 ช่ำงฝี มือ (จำกต่ำงประเทศ)
คน
Female workers (skilled workers)
person(s)
Skilled workers (foreign)
person(s)
4.4 คนงำนชำย (ไม่ใช่ช่ำงฝี มือ)
คน
4.8 ผูช้ ำนำญกำรจำกต่ำงประเทศ
คน
Male workers (unskilled workers)
person(s)
Foreign experts
person(s)
รวม (4.1 - 4.8)
คน
Total (4.1 - 4.8)
person(s)
เวลำทำงำน / Work Hours
5.1 ทำงำนปกติ ตั้งแต่เวลำ
ถึงเวลำ
Normal work hours from
to
5.2 รวมเวลำทำงำน วันละ
ชัว่ โมง
กะ
Total work hours
hours per day for
shift(s)
5.3 วันหยุดงำนปี ละ
วัน รวมวันทำงำนปี ละ
วัน
Holidays
days per year; Total work days
days per year
ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบอุตสำหกรรม
Industrial Operator
)

2. รายละเอียดการผลิต
Details on Production
2.1 บัญชีวตั ถุดบิ และวัสดุจาเป็ นที่ใช้ ในการผลิต (ส่ วนขยาย)
List of Raw Materials and Essential Supplies for Production (Expansion)
1. วัตถุดบิ และวัสดุ ที่มตี ้ นกาเนิดภายในประเทศ
Raw Materials and Supplies from Local Sources
ลำดับที่
No.

ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต
ระบุชื่อทำงเคมี (ถ้ำมี)
Types of Raw Materials and Supplies for Production
Specify Chemical Name (if any)

ปริ มำณกำรใช้ต่อปี และมูลค่ำ
Consumption Volume per year and Value
ปริ มำณ
มูลค่ำ (บำท)
Volume
Value (Baht)

แหล่งที่มำ
(ระบุประเทศ)
Source
(Specify Country)

ปริ มำณกำรใช้ต่อปี และมูลค่ำ
Consumption Volume per year and Value
ปริ มำณ
มูลค่ำ (บำท)
Volume
Value (Baht)

แหล่งที่มำ
(ระบุประเทศ)
Source
(Specify Country)

รวม
Total
2.

วัตถุดบิ และวัสดุ ที่นาเข้ ามาจากต่ างประเทศ
Raw Materials and Supplies from Overseas Sources
ชนิดของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต
ลำดับที่
ระบุชื่อทำงเคมี (ถ้ำมี)
No.
Types of Raw Materials and Supplies for Production
Specify Chemical Name (if any)

รวม
Total
3.

อัตราส่ วนของมูลค่ าวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ นที่มีต้นกาเนิดในประเทศ กับที่นาเข้ ามาจากต่ างประเทศ
Ratio of Value of Raw Materials and Essential Supplies between Local Sources and Overseas Sources
ลำดับที่
รำยกำร
No.
Description
1
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นต้นกำเนิดในประเทศ
Raw materials and essential supplies from local sources
2
วัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
Raw materials and essential supplies from overseas sources
ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
Industrial Operator
)

คิดเป็ นร้อยละ
percent

2.2

บัญชีผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ (ส่ วนขยำย)
List of Products and By-products (Expansion)
ลำดับที่
No.

ชนิดของผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้
Types of Products and By-products

1

ผลิตภัณฑ์
Products

2

วัตถุพลอยได้
By-products

ชื่ อผลิตภัณฑ์ หรื อ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ
Product Name or
Trademark

ชั่วโมง
ทำงำน/วัน
Work
Hours/
Day

จำนวนวัน
ทำงำน/ปี
Work
Days/
Year

ลงชื่อ
Signed
(

ปริมำณกำรผลิต/ปี
Production Volume/Year
ตลำดใน
ตลำดต่ ำงประเทศ
ประเทศ
Overseas Market
Local
ปริมำณ
ประเทศ
Market
Volume Country

มูลค่ ำ/ล้ ำนบำท
Value/Million Baht
ตลำดใน
ตลำดต่ ำงประเทศ
ประเทศ
Overseas Market
Local
ปริมำณ
ประเทศ
Market
Volume Country

ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
Industrial Operator
)

2.3

กรรมวิธีกำรผลิต
Production Process
เขียนแผนภูมิกำรผลิต พร้อมคำชี้ แจงโดยละเอียด
Draw a diagram illustrating the production, together with detailed description

ปิ ดอำกร
Affix Duty Stamp
หนังสื อมอบอำนำจ
POWER OF ATTORNEY
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ
By this Power of Attorney, I/we
สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
Office located at No.
Trok/Soi
Road
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
Tambon/Subdistrict
Amphoe/District
Province
โทรศัพท์
โทรสำร
Telephone
Fax
โดย
ตำแหน่งกรรมกำร/หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั กำร
ผู ้มี อ ำนำจลงนำมผูก พัน บริ ษัท /ห้ ำ งฯ ตำมหนัง สื อ รั บ รองของส ำนั ก งำนทะเบี ย นหุ ้ น ส่ ว นบริ ษัท กรุ ง เทพมหำนคร/ส ำนั ก งำนพำณิ ช ย์จ ัง หวัด
by
managing partner/director with
power to sign and bind of the Company/Partnership per the Company Affidavit issued by Bangkok Partnership and Company Registration
Office/Provincial Office of Commercial Affairs
ที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
No.
dated
month
year
ขอมอบอำนำจให้
hereby authorize
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือบัตร
เลขที่
อำยุ
ปี เชื้อชำติ
holder of Card
No.
Age
years Race
สัญชำติ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
Nationality
residing at No.
Moo
Trok/Soi
Road
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
Tambon/Subdistrict
Amphoe/District
Province
โทรศัพท์
โทรสำร
Telephone
Fax
เป็ นผูม้ ีอำนำจทำกำร
to have power to
กำรใดที่ผูร้ ับมอบอำนำจกระทำไปในขอบเขตอำนำจนี้ ให้ถือเสมื อนว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นด้วยตนเอง และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบทุก
ประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
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
ผูม้ อบอำนำจ
Signed
Grantor
(
)
ลงชื่อ
ผูม้ อบอำนำจ
Signed
Grantor
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบอำนำจ
Signed
Attorney-in-fact
(
)
ลงชื่อ
พยำน
Signed
Witness
(
)
ลงชื่อ
พยำน
Signed
Witness
(
)

