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คู่มือส ำหรับประชำชน: เสนอโครงกำรจัดตัง้หรือขยำยนิคมอุตสำหกรรม 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: เสนอโครงการจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรม 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

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

3) พระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พรบ. การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  180 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] คูมื่อเสนอโครงการจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรม 
06/05/2015 19:43  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวง

มกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพกั
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เทีย่ง)) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงาน จะต้องมีคณุสมบตัแิละปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ี กนอ. 
ก าหนด โดยต้องย่ืนค าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารประกอบตามแบบท่ี กนอ. ก าหนด ณ ส านกังานใหญ่ 
กนอ. 
 
การพิจารณาค าขอจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ผู้ ย่ืนค าขอจะต้องมีคณุสมบตัแิละปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขในการจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ดงันี  ้
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ เสนอโครงการจดัตัง้หรือขยายนิคมอตุสาหกรรม 
 
  1.1 เป็นนิตบิคุคลไทย 
 
  1.2 เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง หรือ หลกัฐานแสดงการจะได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน 
(สญัญาจะซือ้จะขายท่ีดนิ) ท่ีเจ้าของท่ีดินยินยอมให้ด าเนินการเป็นนิคมอตุสาหกรรมได้ ทัง้นี ้ณ วนัประการเขตนิคม
อตุสาหกรรม ผู้ เสนอโครงการจะต้องเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ 
 
2. หลกัเกณฑ์ 
 
  2.1 ประเภทของนิคมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
 
    2.1.1. นิคมอตุสาหกรรม หมายถึง เขตพืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นนิคมอตุสาหกรรมตามพระราชบญัญัต ิกนอ. ซึง่
ประกอบด้วย 
 
         2.1.1.1. เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป คือ เขตพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอตุสาหกรรมการบริการ หรือกิจการ
อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเนือ้งกบัการประกอบอตุสาหกรรมหรือการบริการ 
 
        2.1.1.2. เขตประกอบการเสรี คือ เขตพืน้ท่ีท่ีก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอตุสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการ
อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอตุสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมัน่คงของ
รัฐ สวสัดภิาพของประชาชน การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ความจ าเป็นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยของท่ี
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น าเข้าไปในเขตดงักลา่วจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และคา่ธรรมเนียมเพิ่มขึน้ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ 
 
    2.1.2 นิคมอตุสาหกรรมบริการ หมายถึง นิคมอตุสาหกรรมท่ีมีการจดัพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการประกอบกิจการบริการท่ี 
กนอ. ก าหนด ทัง้นี ้ให้มีพืน้ท่ีส าหรับการประกอบกิจการโรงงานได้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีโครงการ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ย่ืนค าขอจดัตัง้หรือขยาย
นิคมอตุสาหกรรมร่วม
ด าเนินงาน (กนอ.ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร 
ตามรายละเอียดในคูมื่อ) 
 

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กนอ.ตรวจสอบ
ค าขอและเอกสาร
ประกอบเบือ้งต้น 
เม่ือเอกสาร
ครบถ้วนจงึเร่ิม
กระบวนงาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

1. การพิจารณาความ
ถกูต้องของข้อมลูตาม
เอกสาร (กนอ. จะสง่
เอกสารให้หนว่ยงานภายใน
ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
กพธ., กวก., กสพ. 
พิจารณาความถกูต้องของ
ข้อมลูตามเอกสารท่ีย่ืนค า
ขอ ภายใน 7 วนั) 2. เม่ือ
เอกสารผา่นการพิจารณา 
กนอ. จะด าเนินการนดั
หมาย เพ่ือตรวจสอบสถาน

15 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กนอ. นดัหมายผู้
ย่ืนค าขอชีแ้จง
รายละเอียดและ
ตรวจสอบสถาน
ท่ีตัง้โครงการ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ท่ีตัง้โครงการ (กนอ. นดั
หมายผู้ ย่ืนค าขอชีแ้จง
รายละเอียดและตรวจสอบ
สถานท่ีตัง้โครงการภายใน 
15 วนั ) 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เสนอ คณะกรรมการ กนอ. 
พิจารณา 
 

40 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(สรุปข้อมลูเสนอ
คณะกรรมการ 
กนอ. พิจารณา
การขอจดัตัง้หรือ
ขยายนิคม
อตุสาหกรรมร่วม
ด าเนินงาน) 

4) 

- 
 

แจ้งผลพิจารณาการร่วม
ด าเนินงาน 
 

4 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กนอ. จะแจ้งผล
การพิจารณาของ
คณะกรรมการ 
กนอ.ให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
ภายหลงัจากท่ี
คณะกรรมการ 
กนอ.รับรอง
รายงานการ
ประชมุ และใน
กรณีท่ี
คณะกรรมการ 
กนอ. อนมุตัใิห้
ร่วมด าเนินงาน 



5/13 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และแจ้งให้ผู้ ย่ืนค า
ขอมาลงนามใน
สญัญาร่วม
ด านเิินงานกบั 
กนอ. ภายใน 120 
วนั นบัจากวนัท่ี 
กนอ.มีหนงัสือแจ้ง
ผลการพิจารณา
ค าขอ) 

5) 

การลงนาม 
 

ลงนามสญัญาร่วม
ด าเนินงาน 
 

120 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กนอ. แจ้ง
ก าหนดการลง
นามสญัญาร่วม
ด าเนินงาน   
ภายใน 120 วนั  
กนอ. นบัแตว่นัท่ี
คณะกรรมการ 
กนอ.มีมต ิ โดย
จะแจ้งเตือนทกุ 
60 วนั  ทัง้นี ้หาก
ผู้ ย่ืนไมล่งนามใน
สญัญา ภายใน 
180 วนั กนอ. 
จะแจ้งยกเลิกการ
ร่วมด าเนินงาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   180 วนั 
 

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 

1 1 ฉบบั (หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคลของกรม
พฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์ และ
บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีออกให้ไมเ่กิน 
6 เดือน ก่อนวนั
ย่ืนค าขอ) 

2) 

งบการเงิน กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 1 ฉบบั (งบการเงินท่ีได้รับ
การรับรองจากผู้
ตรวจสอบบญัชีรับ
อนญุาต ย้อนหลงั 
3 ปี (ถ้ามี)) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบ กนอ.
นค.001 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (แบบค าขอเสนอ
พืน้ท่ีเพ่ือร่วม
ด าเนินงานจดัตัง้
นิคมอตุสาหกรรม
ส าหรับนิคม
อตุสาหกรรมใหม่/
นิคมอตุสาหกรรม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สว่นขยาย (กนอ.
นค.001)) 

2) 

แบบ กนอ.
นค.002 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (รายละเอียด
โครงการ 
วตัถปุระสงค์ 
ประเภทนิคม
อตุสาหกรรม 
ประเภทของ
อตุสาหกรรมหรือ
กิจการท่ีจะเข้าใช้
พืน้ท่ี (กนอ.
นค.002)) 

3) 

แบบ กนอ.
นค.003 หรือ 
กนอ.นค.004 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (รายละเอียด
ข้อมลูทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
เบือ้งต้น) 

4) 

กนอ.นค.005 การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (หนงัสือรับทราบ
การน าท่ีดนิมาใช้
ด าเนินโครงการ
จดัตัง้นิคม
อตุสาหกรรมจาก
หนว่ยงานท้องถ่ิน
ซึง่ดแูลพืน้ท่ี 
(กนอ.นค.005)) 

5) 

แบบ กนอ.
นค.006 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (หนงัสือรับรอง
โดยผู้ขอจดัตัง้หรือ
ขยายนิคม
อตุสาหกรรมร่วม
ด าเนินงาน ยืนยนั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วา่พืน้ท่ีจดัตัง้นิคม
อตุสาหกรรมไมข่ดั
ตอ่การใช้
ประโยชน์เพ่ือการ
อตุสาหกรรม และ
ไมเป็นพืน้ท่ี
ประกอบกิจการ
ตามกฎหมายอ่ืน 
(กนอ.นค.006)) 

6) 

ส าเนาโฉนดท่ีดนิ 
หรือ ส าเนา
หนงัสือแสดง
สิทธิในท่ีดนิ หรือ 
หลกัฐานการจะ
ได้มาซึง่
กรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครอง
ในท่ีดนิ (สญัญา
จะซือ้จะขาย
ท่ีดนิ) ท่ีเจ้าของ
ท่ีดนิยินยอมให้
ด าเนินการเป็น
นิคม
อตุสาหกรรมได้ 
(ระบไุว้ในสญัญา
จะซือ้จะขาย
ท่ีดนิ) 

กรมท่ีดนิ 1 1 ชดุ - 

7) 
ส าเนาระวาง
ท่ีดนิ 

กรมท่ีดนิ 1 1 ฉบบั (ส าเนาระวางท่ีดนิ
ของส านกังาน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีดนิ) 

8) 

บญัชีโฉนดท่ีดิน - 1 1 ชดุ (ผู้ ย่ืนค าขอ ต้อง
จดัท าบญัชีโฉนด
ท่ีดนิ ซึง่
ประกอบด้วย 
รายการบญัชี
โฉนดท่ีดนิ  โดยมี
การจดัเรียงล าดบั
ตามระวางท่ีดนิ
เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ในการ
ตรวจสอบรายการ
โฉนดท่ีดนิ) 

9) 

แผนท่ีมาตรา
สว่น 1 : 50,000 

กรมแผนท่ีทหาร 1 1 ฉบบั (แผนท่ีมาตราสว่น 
1 : 50,000 แสดง
ต าแหนง่ท่ีตัง้ของ
พืน้ท่ีโครงการและ
บริเวณโดยรอบ 
(ขนาดเท่ามาตรา
สว่นจริง)) 

10) 

แนวคิดการ
ออกแบบระบบ
สาธารณปูโภค 
สิ่งอ านวยความ
สะดวกเบือ้งต้น 
(Conceptual  
Design) 

- 1 1 ฉบบั (ผู้ ย่ืนค าขอ ต้อง
ด าเนินการจดัท า
แนวคิดการ
ออกแบบระบบ
สาธารณปูโภคสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกเบือ้งต้น 
(Conceptual 
Design)) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

11) 

แผนผงัแสดงการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 
(Land use plan) 

- 1 1 ฉบบั (ผู้ ย่ืนค าขอ ต้อง
ด าเนินการจดัท า
แผนผงัการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ 
(Land use plan)) 

12) 

แผนการลงทนุ 
แผนการเงิน 
แหลง่เงินทนุ 
และการวิเคราะห์
ผลตอบแทน
โครงการ 

- 1 1 ฉบบั (ผู้ ย่ืนค าขอ ต้อง
ด าเนินการจดัท า 
แผนการลงทนุ 
แผนการเงิน แหลง่
เงินทนุ และการ
วิเคราะห์
ผลตอบแทน) 

13) 

แผนท่ีโครงการ
บริเวณกรอบ
พืน้ท่ีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ
รายงาน EIA 
จาก สผ.พร้อม
แผนท่ีโครงการท่ี
ขอขยายในมาตร
สว่นเดียวกนั 
(กรณีการขอ
ขยายพืน้ท่ี) 

- 1 1 ฉบบั - 

14) 

ผงัเมืองปัจจบุนั กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

1 1 ฉบบั (โดยระบขุอบเขต
พืน้ท่ีท่ีขอจดัตัง้
หรือขยายให้
ชดัเจน (กรณี
โครงการอยู่ในเขต
ผงัเมือง)) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

15) 

หนงัสือสนบัสนนุ
การใช้น า้จาก
หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 1 ฉบบั (อาทิเชน่ กปภ. 
กรมชลประทาน 
บริษัทจดัสรรน า้ใน
โครงการ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมและบริกำรร่วมด ำเนินงำน(ตำมที่ กนอ.ก ำหนด) 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ผูร่้วมด าเนินงานจะตอ้งช าระ ณ วนัลงนามในสญัญาร่วมด าเนินงานโดยช าระเพียงคร้ังเดียว  ตาม
ขนาดพืน้ที่โครงการและเป็นไปตามประกาศของ กนอ. ดงันี ้
ไม่เกิน 500 ไร่  อตัราการช าระ 919,600 บาท ส่วนทีเ่กินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่ อตัราช าระ 290,400 
บาท ส่วนทีเ่กินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่ อตัราช าระ 1,210 บาท/ไร่  ส่วนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ ข้ึนไป  
121 บาท/ไร่)   
 

2) ค่ำก ำกับกำรบริกำร (ตำมที่ กนอ.ก ำหนด) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ผูร่้วมด าเนินงานจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา ณ วนัลงนามในสญัญาเต็มจ านวนและช าระเงินสด 
ณ ปีที ่3 ของสญัญาฯ เป็นต้นไป  ตามขนาดพืน้ที ่ดงันี ้ ไม่เกิน 500 ไร่  อตัราการช าระ 1,210,000 บาท/ปี ส่วน
ทีเ่กินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่ อตัราการช าระ 532,400 บาท/ปี ส่วนทีเ่กินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 
3,000 ไร่ 242 บาท/ไร่/ปี  และส่วนทีเ่กินกว่า 3,000 ไร่ข้ึนไป อตัราการช าระ 121 บาท/ไร่/ปี)   
 

3) ค่ำประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ตำมที่ กนอ.ก ำหนด) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ผูร่้วมด าเนินงานตอ้งช าระในอตัราไร่ละ 12,100 บาท ของพืน้ทีข่าย  โดยแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ดงันี้ 
งวดที ่1 ช าระเป็นเงินสด 5% ของค่าประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการลงทนุของพืน้ที่ขายในแต่ละระยะ และวาง
หลกัประกนัสญัญา 10% ของค่าประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการลงทนุ ณ วนัลงนามในสญัญา 
งวดที ่2 ช าระเป็นเงินสด 5% ของค่าประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการงทนุของพืน้ทีข่ายทีไ่ด้ประกาศเป็นเขตนิคม
อตุสาหกรรม โดยช าระภายใน 7 วนั นบัแต่วนันทีไ่ดร้ับแจ้งจาก กนอ. 
งวดต่อ ๆ ไป ช าระเป็นเงินสดในอตัราร้อยละ 90 ของอตัราค่าประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการลงทนุ ณ ขณะนัน้  
ตามพืน้ทีที่ไ่ดร้ับอนญุาตใหใ้ช้ทีดิ่นจาก กนอ. โดยช าระภายในวนัส้ินเดือนของเดือนถดัไป นบัแต่เดือนทีผู่ใ้ช้ที่ดิน
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ไดร้ับอนญุาตใหใ้ช้ที่ดิน)   
 

4) กองทุนหลักประกันเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำและสร้ำงทดแทนระบบสำธำรณูปโภค และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกของนิคมอุตสำหกรรม (ตำมที่ กนอ.ก ำหนด) 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (1. ผูร่้วมด าเนินงานตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาในอตัราร้อยละ 10 ของวงเงินกองทนุหลกัประกนั  
เพือ่การบ ารุงรักษาฯ พืน้ทีพ่ฒันาในแต่ละระยะ ณ วนัลงนามในสญัญา  โดยช าระตามขนาดของพืน้ที ่ ไม่เกิน 
500 ไร่ อตัราการช าระ 30,000 บาท/ไร่ ส่วนทีเ่กินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่ อตัราการช าระ 20,000 บาท/
ไร่ ส่วนทีเ่กินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 2,000 ไร่ อตัราการช าระ 15,000 บาท/ไร่  ส่วนทีเ่กิน 2,000 ไร่แแต่ไม่เกิน 
3,000 ไร่ อตัราการช าระ 10,000 บาท/ไร่  และส่วนทีเ่กินกว่า 3,000 ไร่ข้ึนไป อตัราการช าระ 5,000 บาท/ไร่  
โดยก าหนดมูลค่าเงินกองทนุหลกัประกนัเพือ่การบ ารุงรักษาทัง้หมดไวสู้งสดุ 60 ลา้นบาท 
2. เมื่อขายพืน้ทีไ่ด ้ผูพ้ฒันาจะตอ้งน าเงินสมทบเข้ากองทนุหลกัประกนัเพือ่การบ ารุงรักษาฯ ต่อพืน้ทีข่าย 1 ไร่ 
จนครบตามมูลค่าเงินกองทนุหลกัประกนัเพือ่การบ ารุงรักษาทัง้หมด)   
 

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

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนเป็นหนงัสือ 

หมายเหตุ ((ยืน่ต่อเจ้าหนา้ที่/ส่งทางไปรษณีย์/ช่องทางอื่น ๆ เช่น ตูรั้บเร่ืองร้องเรียน)) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศพัท์ หมายเลย 02- 2530561 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน 

หมายเหตุ ((GC 1111) ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี) 
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) กนอ.นค.001 

- 
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2) กนอ.นค.002 
- 
 

3) กนอ.นค.003 
- 
 

4) กนอ.นค.004 
- 
 

5) กนอ.นค.005 
- 
 

6) กนอ.นค.006 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือได้ตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้นครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย รังสรรค์ ธาดามงคลกลุ 
อนุมัตโิดย วิวฒัน์ สมัมาชีววฒัน์ 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


