แบบ กนอ. 03/5
Form IEAT 03/5
คำขอใช้ ที่ดนิ เพื่อประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม
(ฉบับต่ออำยุ)
APPLICATION FOR LAND UTILIZATION FOR BUSINESS OPERATIONS IN
INDUSTRIAL ESTATE
(RENEWAL)

คำแนะนำ
Instructions
กำรยื่นคำขอใช้ ที่ดนิ เพื่อประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (ฉบับต่ออำยุ)
Submission of Application for Land Utilization for Business Operations in
Industrial Estate (Renewal)
 กรอกแบบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน
Fill in the Application Form correctly and completely.
 ขีดข้อควำมที่ไม่ใช้ออกและกำเครื่ องหมำย  ในช่อง ที่เกี่ยวข้อง
Cross out inapplicable wording and mark  in the relevant box .
 หำกช่องว่ำงสำหรับกรอกไม่พอ ให้จดั ทำเป็ นเอกสำรแนบกับคำขอ
If the space provided is not sufficient, describe in attachment.
 เอกสำรจำนวน 3 ชุด แนบประกอบคำขออนุญำต (เอกสำรต้องมีกำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องของผูม้ ีอำนำจ)
Attach 3 sets of the following documents to the Application (Documents must be certified by signature(s) of authorized person(s)):
- สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกหนังสื อ)
Copy of the Company Affidavit (not older than 6 months from the issue date)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นคนต่ำวด้ำว) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
Copies of the Identification Card or copy of passport (in case of foreigner) of person(s) authorized to sign on behalf of the juristic person
- สำเนำหนังสื อมอบอำนำจ ปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำย (ถ้ำมี)
Power of Attorney affixed with duty stamps as required by law (if any)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสื อเดินทำง (กรณี เป็ นคนต่ำงด้ำว) ของผูม้ อบอำนำจ และผูร้ ับมอบอำนำจ (กรณี มอบอำนำจ)
Copies of the Identification Cards or copy of passport (in case of foreigner) of the grantor and the
attorney-in-fact (in case of authorization)
 ผูย้ นื่ คำขอควรเป็ นผูท้ ี่เข้ำใจในสำระสำคัญของเอกสำรคำขอเพื่อควำมถูกต้องและรวดเร็ วในกำรพิจำรณำและสรุ ปผล
The applicant should be a person who understands the essence of the Application to ensure correctness and rapidity in the consideration and
conclusion.
ในกรณีที่ต้องกำรคำชี้แจงในกำรกรอกคำขอ โปรดติดต่ อ
For more information, please contact:
 ฝ่ ำยบริ กำรผูป้ ระกอบกิจกำร (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
Business Services Department
โทรศัพท์หมำยเลข 0-2253-0561 กองอนุญำตผูป้ ระกอบกิจกำร
Telephone: 0-2253-0561, Business License Division
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิ คมมักกะสัน กรุ งเทพฯ 10400
Industrial Estate Authority of Thailand, Nikom Makkasan Road, Bangkok 10400
โทรศัพท์หมำยเลข 0-2253-0561 ต่อ 4402, 4409 หรื อสำนักงำนนิ คมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
Telephone: 0-2253-0561 Ext. 4402, 4409, or the relevant Industrial Estate Office
 ให้ยนื่ คำขอที่ฝ่ำยบริ กำรผูป้ ระกอบกิจกำร (BUSINESS SERVICES DEPARTMENT)
กองอนุญำตผูป้ ระกอบกิจกำร กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อสำนักงำนนิ คมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
The Application must be submitted at the Business Services Department
Business License Division, Industrial Estate Authority of Thailand, or the relevant Industrial Estate Office.
 ในกรณี ที่ผไู้ ด้รับใบอนุญำตฯ ไม่สำมำรถมำรับใบอนุญำตฯ ด้วยตนเองจะต้องมีหนังสื อมอบอำนำจ
In case the applicant is unable to collect the License in person, a Power of Attorney is required.
 ชำระค่ำบริ กำรในกำรออกใบอนุญำต รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ เป็ นเงิน 10,700.- บำท (หนึ่ งหมื่นเจ็ดร้อยบำทถ้วน) ถ้ำกรณี ชำระเป็ นเช็ค ต้องเป็ นเช็คของ
ธนำคำรที่มีสำนักงำนตั้งอยู่ภำยในเขตกรุ งเทพมหำนครหรื อปริ มณฑล หรื อเช็คของธนำคำรที่มีสำนักงำนตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัดที่มี สำนักงำนนิ คม
อุตสำหกรรมตั้งอยูซ่ ่ ึงมิตอ้ งเสี ยค่ำธรรมเนี ยมในกำรเรี ยกเก็บเงิน โดยเช็คสัง่ จ่ำยในนำม "กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย"
The service fee for issuing the License including value added tax is Baht 10,700.- (Ten Thousand and Seven Hundred 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”.

แบบประเมินตนเองในเบื้องต้ นทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรประกอบกิจกำร
(Primary Self-Assessment of Business Operation Form)
เพื่อเป็ นกำรให้ผปู ้ ระกอบกำรได้รับทรำบประเด็นกำรตรวจโรงงำนของเจ้ำหน้ำที่ในเบื้องต้น เพื่อจะได้ดำเนินกำรให้ถูกต้องและสอดคล้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โปรดแนบแบบประเมินตนเองนี้มำพร้อมกับคำขอด้วย
(To acknowledge reasons for factory inspection and allow you to perform tasks to meet the requirements required by the related laws. Please attach this
form with the application.)
1. สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร ลักษณะอำคำรโรงงำน และบริเวณภำยในอำคำร
1. Place of Business Operation, Factory Building, and Area in the Building
 สถำนประกอบกิจกำรห่ำงจำกเขตติดต่อสำธำรณสถำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
 Place of Business Operation is away from the public required by the laws.
 อำคำรโรงงำนมี ควำมมัน่ คงแข็งแรง เหมำะสม โดยอำคำรที่จะประกอบกิ จกำร  Factory Building is well-constructed and already granted under the Building
ได้รับใบอนุ ญำตก่อสร้ำงอำคำรและใบรั บรองกำรใช้อำคำรแล้ว โดยเป็ นไปตำม พรบ. Control Act.
ควบคุมอำคำร
 Space area for operation is minimum of 3 square meter per 1 worker.
 มีพ้นื ที่ปฏิบตั ิงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ตำรำงเมตร ต่อ คนงำนหนึ่งคน
2. Machinery, Equipment, or Material which use in factory
2. เครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ หรื อสิ่ งทีน่ ำมำใช้ ในโรงงำน
 You are certified for the plant design and layout required by the professional
 มี คำรั บรองของผูป้ ระกอบวิชำชี พวิศวกรรมควบคุ มในกำรออกแบบและวำงผัง practice license.
โรงงำน
 Installation of Machinery and equipment meet the plan layout.
 กำรติดตั้งตรงตำมแบบแปลน
 In case of having steam boiler/ boiler/ gas compressor/tank reactor/ pressure
 กรณี มี หม้อไอน้ ำ /หม้อต้ม / เครื่ องอัดก๊ำ ซ / ถังปฏิ กิริย ำ/ภำชนะบรรจุ ที่มีค วำม vessel, hazardous container over 25,000 liters is certified for safety by the
กดดันต่ ำ งจำกบรรยำกำศ/ภำชนะบรรจุ วตั ถุ อนั ตรำย 25,000 ลิ ต รขึ้ นไป ได้ผ่ำนกำร License for Professional Practice
ทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยมี คำรั บรองของผูป้ ระกอบวิชำชี พวิศวกรรม 3. Workers
ควบคุม
 In case of having steam boiler/boiler, certified workers are properly assigned in
3. คนงำนประจำโรงงำน
operation.
 กรณี มีหม้อไอน้ ำ /หม้อต้ม โรงงำนจัดให้มีผคู ้ วบคุมที่มีคุณวุฒิและผ่ำนกำรฝึ กอบรม  Controller or operators are always in position for environment protect
หลักสู ตรผูค้ วบคุมหม้อไอน้ ำ
system
 มีผคู ้ วบคุมดูแล และผูป้ ฏิบตั ิงำนประจำสำหรับระบบป้องกันสิ่ งแวดล้อม
4. Waste discharge, pollution or any of the things that effect to environment
4. กำรควบคุมกำรปล่ อยของเสี ย มลพิษหรื อสิ่ งใดๆทีม่ ผี ลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
 Waste and unused material together with flammable or toxic substances are
 มีกำรแยกเก็บสิ่ งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่ งมีวตั ถุมีพิษหรื อวัตถุไวไฟปนอยู่ดว้ ย properly sorted and stored in the suitable storage area.
และเก็บในที่ที่เหมำะสม
 Already applied for สก.1 / สก.2 / สก.3
 มีกำรขอ สก.1 / สก.2 / สก.3
 In case of using wastewater treatment /aerated lagoon system, they are well กรณี โรงงำนมี ระบบบำบัดน้ ำเสี ย / ระบบบำบัดอำกำศ จัดให้มีกำรออกแบบและ designed and calculated for operation and certified by the license for Professional
คำนวณว่ำระบบมีควำมสำมำรถเพียงพอ โดยมีคำรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชี พวิศวกรรม Practice
ควบคุม
 The result of waste water/air/sound qualities meet the standard required by
 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิง้ / อำกำศ / เสี ยงดัง อยูใ่ นมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
laws.
5. ควำมปลอดภัยในกำรประกอบกิจกำร
5. Operation safety
 กรณี โรงงำนที่เข้ำข่ำยต้องจัดทำควำมเสี่ ยงจำกกำรประกอบกิจกำร ได้แนบรำยงำน  In case the factory is required to conduct the risk management, the risk
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงมำประกอบด้วย
management analysis is attached herewith.
 กรณี โรงงำนเข้ำข่ำยต้องมีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยกระบวนกำรผลิต ตำมข้อบังคับ  Fire distinguisher and fire alarm are properly and correctly installed.
คณะกรรมกำร กนอ. ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้ว
 The fire system and equipment are frequently verified and certified under
 มีกำรป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล /อุปกรณ์ / ชุดทำงำน
the professional practice license
 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิง สัญญำณแจ้งเหตุอนั ตรำย สัญญำณเตือนภัย
License for Professional Practice
 มี ก ำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ ำ /อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ เป็ นประจ ำ โดยมี ค ำรั บ รองของผู ้  In case of having chemical or hazardous substances, the permission of
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
storing chemical or hazardous substances has already been granted required by
 กรณี มี ส ำรเคมี ห รื อวัต ถุ อัน ตรำย ได้มี ก ำรขออนุ ญ ำตตำมพระรำชบัญ ญัติ ว ัต ถุ the chemical or hazardous substances act.
อันตรำยฯ และกำรจัดเก็บวัตถุอนั ตรำยมีควำมเหมำะสม โดยเก็บถูกต้องตำมคุ ณลักษณะ 6. IEE/EIA/EHIA Requirement
ของวัตถุอนั ตรำย
 Your business activity is required to conduct the IEE/EIA/EHIA Report
6. กำรปฏิบัตติ ำมรำยงำน IEE/EIA/EHIA
 The procedures identified in the IEE/EIA/EHIA report have completely
 ตรวจสอบว่ำกิจกำรเข้ำข่ำยต้องจัดทำรำยงำน IEE/EIA/EHIA
been conducted.
 ได้ตรวจสอบว่ำดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้ในรำยงำน IEE/EIA/EHIA อย่ำง
ครบถ้วน
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คำขออนุญำตประกอบกิจกำร นิคมอุตสำหกรรม
Application for Permission for Business Operation in Industrial Estate
(ฉบับต่ ออำยุ)
(Renewal)
วันที่
Date
1.

2.

ผู้ประกอบกิจกำร
Business Operator
บริ ษทั /ห้ำง
Company/Partnership
1.1 สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
Office located at No.
Moo
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
Subdistrict/Tambon
District/Amphoe
โทรศัพท์
โทรสำร
Telephone
Fax
1.2 โรงงำนตั้งอยูใ่ นเขตอุตสำหกรรม
Factory located in Zone
แปลงที่ดินเลขที่
Land Plot No.
ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
located at No.
Moo
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
Tambon/Subdistrict
Amphoe/District
โทรศัพท์
โทรสำร
Telephone
Fax
1.3 ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม เลขที่
License to Utilize Land and Operate a Business No.
ทะเบียนผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมเลขที่
Industrial Operator Registration No.
ประเภทหรื อชนิดของโรงงำนลำดับที่
Factory Type or Category No.
ประกอบกิจกำร
Business Activities
กำรต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร
Renewal of License to Operate Business
2.1 เริ่ มประกอบกิจกำรครั้งแรก เมื่อวันที่
The initial business operation commenced on
กำลังเครื่ องจักร
Machinery capacity
2.2 กำรขยำยกำรประกอบกิจกำรครั้งล่ำสุ ด ขยำยครั้งที่
The latest business expansion No.
ใบอนุญำตฯ เลขที่
License No.
2.3 กำลังเครื่ องจักร ปัจจุบนั
Existing machinery capacity

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
For Official Use Only
เลขที่คำขอ
Application No.
ผูร้ ับ
Recipient
วันที่
เวลำ
Date
Time

เดือน
Month

ตรอก/ซอย
Trok/Soi

พ.ศ.
Year

ถนน
Road
จังหวัด
Province
E-mail

นิคมอุตสำหกรรม
Industrial Estate
เนื้อที่
Area
ตรอก/ซอย
Trok/Soi

วันที่
dated

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

พ.ศ.
year

เดือน
month
แรงม้ำ
horsepower

พ.ศ.
year
จำนวนคนงำน
Number of workers

คน
persons

ลงวันที่
dated
แรงม้ำ
horsepower

จำนวนคนงำน ปัจจุบนั
Number of existing workers

คน
persons
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รำยกำรและเอกสำรประกอบกำรต่ ออำยุ มีดงั ต่ อไปนี้
Particulars and documents supporting the renewal are as follows
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
จำนวน 3 ชุ ด
General Information
3 sets
 1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบตั ิงำน
Capital, personnel and operation
2. รำยละเอียดกำรผลิต
จำนวน 3 ชุ ด
Details on Production
3 sets
 2.1 บัญชีวตั ถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ใช้ในกำรผลิต
List of raw materials and essential supplies for production
 2.2 บัญชีผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้
List of products and by-products
 2.3 กรรมวิธีกำรผลิต
Production process
3. แบบแปลน แผนผัง กำรติดตั้งเครื่ องจักร
จำนวน 3 ชุ ด
Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation
3 sets
 3.1 บัญชีเครื่ องจักรที่ใช้ตำมลำดับขั้นตอนกำรผลิต
List of machinery in order of the production process
 3.2 แผนผังแปลงที่ดินแสดงสิ่ งปลูกสร้ำง อำคำรที่ประกอบกิจกำร
Land plot layout indicating structures and buildings for business operation
ขนำดเหมำะสมและถูกต้องตำมมำตรำส่วน
at appropriate size and proper scale
 3.3 แบบแปลนอำคำรโรงงำน และแผนผังแสดงกำรติดตั้งเครื่ องจักร
Factory building floor plans and layout indicating machinery installation
ขนำดเหมำะสมและถูกต้องตำมมำตรำส่วน พร้อมด้วยรำยละเอียดประกอบ
at appropriate size and proper scale, together with specifications
4. แบบแปลน รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรควบคุมสิ่ งแวดล้ อมโรงงำน
จำนวน 3 ชุ ด
Layout Plans and Details Relating to Factory Environment Control
3 sets
 4.1 แผนผังแปลงที่ดินแสดงที่ต้ งั ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัย
Land plot layout indicating location of the environment and safety management systems
 ระบบบำบัดน้ ำเสี ย
 ระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศ
 เตำเผำขยะ
Wastewater Treatment System
Air Pollution Treatment System
Incinerator
 กำกอุตสำหกรรม
 วัตถุอนั ตรำย
 หม้อไอน้ ำ
Industrial Waste
Hazardous Substance
Steam Boiler
 สถำนที่เก็บน้ ำมันเชื้อเพลิง/ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
Fuel Oil/Liquefied Petroleum Gas Storage Facility
่ยวกับกำรควบคุมสิ่ งแวดล้อมโรงงำน
4.2
รำยกำรเกี

Particulars relating to factory environment control
 4.3 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
Details relating to industrial waste management
5. เรื่ องอื่นๆ
Others
 5.1 รำยงำนข้อมูลกำรตรวจและกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำ
Report on steam boiler safety inspection and testing
5.2
หนั ง สื อ รั บ รองควำมปลอดภัย ของระบบและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ของผู ้ป ระกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อกำรตรวจรั บ รองเห็ น ชอบ

จำกนำยช่ำงของกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรื อนำยช่ำงของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
Certificate of Safety of Electrical System and Equipment of Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession; or Inspection and
Certification for Approval by Chief Engineer of the Metropolitan Electricity Authority or Chief Engineer of the Provincial Electricity Authority
 5.3
ขอรับรองว่ำรำยละเอียดตำมคำขอและเอกสำรประกอบดำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนแล้ว
It is hereby certified that the details as per the application form and the supporting documents are correct and complete.
ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบกิจกำร
Business Operator
)

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
General Information
1.1 ทุน บุคลำกร และกำรปฏิบัติงำน
Capital, Personnel and Operation
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 งเสริมกำรลงทุนตำมกฎหมำยว่ ำด้ 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.
จำนวนและระดับผู้ที่ทำงำนในสถำนประกอบกิจกำร / Number and Levels of Personnel at Business 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 ระกอบกิจกำร
Business Operator
)

2. รายละเอียดการผลิต
Details on Production
2.1 บัญชีวตั ถุดบิ และวัสดุจาเป็ นที่ใช้ ในการผลิต เมื่อกาลังการผลิตเต็มโครงการ
List of Raw Materials and Essential Supplies for Production Upon Full Operation
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
Source

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 ระกอบกิจการ
Business Operator
)

คิดเป็ นร้อยละ
percent

2.2

บัญชีผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้
List of Products and By-products
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 ระกอบกิจการ
Business Operator
)

2.3

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

3. แบบแปลน แผนผัง กำรติดตั้งเครื่ องจักร
Layout Plan, Site Plan, Machinery Installation
3.1 บัญชีเครื่ องจักรที่ใช้ ตำมลำดับขั้นตอนกำรผลิต
List of Machinery in order of the Production Process
ลำดับที่
No.

ชื่ อ ขนำด บริษทั และประเทศผู้ผลิต
Name, Size, Company and Country of Manufacture

งำนที่ใช้
Function

กำลังเครื่ องจักรต่ อเครื่ อง
Machinery Capacity per unit
แรงม้ ำ
แรงม้ ำเปรียบเทียบ
Horsepower
Comparative
Horsepower

ลงชื่อ
Signed
(

จำนวน
เครื่ องจักร
Number of
Machinery

รวมกำลัง
เครื่ องจักร
Total
Machinery
Capacity

หมำยเหตุ
Remarks

ผูป้ ระกอบกิจกำร
Business Operator
)

4.2 รำยกำรเกีย่ วกับกำรควบคุมสิ่ งแวดล้ อมโรงงำน
Particulars Relating to Factory Environment Control
ระบบบำบัดน้ำเสีย
Wastewater Treatment System
1.
2.
3.

ชนิดของระบบ
Type of system
ปริ มำณน้ ำเสี ยในปัจจุบนั
Current volume of wastewater
ผูค้ วบคุมดูแลระบบ
System supervisor(s)
3.1

ลูกบำศก์เมตร/วัน
cubic meters/day

วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification

3.2
3.3
3.4
4. โปรดแนบรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำเสี ย ย้อนหลัง 6 เดือน

1.
2.

3.

ระบบบำบัดมลพิษทำงอำกำศ
Air Pollution Treatment System
ชนิดของระบบ
Type of system
ชนิดของมลสำร (ฝุ่ น กลิ่น, ไอกรด. ไอสำรเคมี ฯลฯ)
Type of pollutant (dust, odor, acidic vapor, chemical vapor, etc.)
2.1
2.2
2.3
2.4
ผูค้ วบคุมดูแลระบบ
System supervisor(s)
3.1
3.2
3.3
3.4

วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification
วุฒิ
Qualification

4. โปรดแนบรำยงำนผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ รอบกำรตรวจวัดล่ำสุด
ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบกิจกำร
Business Operator
)

4.3 รำยละเอียดกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
Details Relating to Industrial Waste Management
กำรจำแนกกำกอุตสำหกรรมที่ต้องจัดกำร
Classification of Industrial Waste for Management
คุณลักษณะของกำกอุตสำหกรรมที่เป็ นสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตำมควำมใน
พรบ. โรงงำน พ.ศ. 2535 ซึ่ งมี วตั ถุ มี พิษปนอยู่หรื อวัตถุ ที่ตอ้ งกำจัด ด้วยวิธีก ำรที่ ปลอดภัยและไม่ก่ อให้ เกิ ดควำมเดื อดร้ อนรำคำญ ในกำรประกอบ
อุตสำหกรรม เช่ น กำกตะกอนจำกระบบบำบัดน้ ำเสี ย โรงงำนผลิ ตแบตเตอรี่ โรงงำนชุ บโลหะด้วยไฟฟ้ ำ โรงงำนผลิ ตและผสมสี , ชิ้ นส่ วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่ อมหรื อไม่ได้คุณภำพ, กำกสี จำกห้องพ่นสี โรงงำนประกอบรถยนต์ เป็ นต้น
มีท้งั หมด
ชนิดคือ
Characteristics of industrial waste which is regarded as sewage or unusable material under the Ministerial Regulation No. 2
(B.E. 2535 (1992)) issued under the Factory Act B.E. 2535 (1992) which contains toxic substance or any substance required safe disposal method
without causing nuisance in the industrial operation, e.g., sludge from wastewater treatment system, battery production plant, galvanic plant, paint
production and mixing plant, deteriorated or poor quality electronic parts and equipment, waste paint from paint booth, car assembly plant, etc., are
classified into:
ลำดับที่
No.

แหล่งกำเนิ ด หรื อชนิดของสำรเคมี
หรื อสำรตัวทำละลำยที่เป็ นองค์ประกอบ
Sources or Types of Chemicals
or Solvents as Elements

ปริ มำณ
ลักษณะและคุณสมบัติ (กำเครื่ องหมำย x ในช่องที่เกี่ยวข้อง)
Volume
Characteristics and Qualifications (Mark x in Relevant Column)
กก./วัน ลบ.ม/วัน สำรไวไฟ
สำรกัด
สำรเกิด
สำรมีพิษอื่นๆ
kg./day m.3/day Flammable
กร่ อน
ปฏิกริ ยำได้ง่ำย
Other Toxic
Substance Corrosive
Reactive
Substances
Substance
Substance

1.
2.
3.
4.
5.
วิธีกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
Industrial Waste Management Method
ลำดับที่ กำจัดในเตำเผำ หรื อฝังกลบในนิคมฯ
จัดสถำนที่เก็บชัว่ ครำวในโรงงำน
ส่งไปกำจัดนอกนิคมฯ
No.
(ระบุควำมถี่ในกำรขนส่ง)
(ระบุประเภท/ขนำดของภำชนะที่บรรจุและพื้นที่เก็บ)
(ระบุผใู้ ห้บริ กำรและควำมถี่
Disposal by Incinerator or Landfill
Temporary Storage within Factory
ในกำรขนส่ ง)
in Industrial Estate
(Specify Type/Size of Container and Storage Area) Disposal outside Industrial Estate
(Specify Frequency in Transportation)
(Specify Service Provider and
Frequency in Transportation)
1.
2.
3.
4.
5.

ลงชื่อ
Signed
(

ผูป้ ระกอบกิจการ
Business Operator
)

อื่นๆ
Others

5.2

หนังสื อรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
Certificate of the Licensed Practitioner of the Regulated Engineering Profession
ควำมปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำ
Safety of Electrical System and Equipment
วันที่
Date
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ
By this Certificate, I,

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
Year
อำยุ
Age

ปี
years

ที่ทำงำน
Office Address
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
โทรสำร
Telephone
Fax
ได้รับใบอนุ ญำตประกอบวิชำชี พวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ ำ แขนงไฟฟ้ ำกำลัง ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พวิศวกรรม พ.ศ. 2505
have been licensed to practice the regulated engineering profession in electrical engineering, electrical power, under the Engineering Profession Act B.E. 2505 (1962)
เลขทะเบียน
License No.
วันที่ออกใบอนุญำต
วันที่ใบอนุญำตหมดอำยุ
Issue Date
Expiry Date
และขณะนี้ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกสัง่ พักหรื อเพิกถอนใบอนุญำต ตำมสำเนำใบอนุ ญำตที่แนบมำพร้ อมนี้
and currently, is not under suspension order or the License has not been revoked per a copy of the License as attached.
ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรตรวจสอบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ำของโรงงำน
I have inspected the electrical system and equipment of factory
ทะเบียนผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมเลขที่
ซึ่งประกอบกิจกำรใน
Industrial Operator Registration No.
operating business in
นิคมอุตสำหกรรม
แปลงที่ดินเลขที่
Industrial Estate
Land Plot No.
ประกอบกิจกำร
Business Activities
ขนำดของมิเตอร์หรื อหม้อแปลงรวม
ตรวจสอบเมื่อวันที่
Total capacity of meter or transformer
inspected on
ข้ำพเจ้ำขอรั บรองว่ำได้ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ ำจริ ง และขอรับรองว่ำระบบและอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำสำมำรถใช้งำนได้โดย
ปลอดภัยตำมหลักวิชำกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี จึงลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐำน
I hereby certify that I have inspected the electrical system and equipment and certify that the electrical system and equipment
can be used safely in accordance with the technical requirements for not less than one year, and have therefore affixed my signature as evidence.
ลงชื่อ
Signed
(
)
วิศวกรผูต้ รวจสอบ
Inspecting Engineer
ขอรับรองว่ำวิศวกรผูน้ ้ ี ได้ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำในโรงงำนจริ ง
It is certified that this engineer has inspected the electrical system and equipment in the factory.
ลงชื่อ
Signed
(
)
ผูป้ ระกอบกิจกำร
Business Operator

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 นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ 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
(
)

