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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำกำรจัดสรรที่ดนินิคมอุตสำหกรรม (ตรวจระบบสำธำรณูปโภคฯ 
และประมำณรำคำระบบสำธำรณูปโภคฯ) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตท าการจดัสรรท่ีดนินิคมอตุสาหกรรม (ตรวจระบบสาธารณปูโภคฯ และประมาณ

ราคาระบบสาธารณปูโภคฯ) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

1) ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการ
จดัสรรที่ดินในเขตพืน้ทีที่่ประกาศเป็นนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ คูมื่อการอนมุตัิอนญุาตผู้ ร่วมด าเนินงาน  (ถ้าเอกสารครบถ้วน
และถกูต้อง)  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตท าการจดัสรรท่ีดนินิคมอตุสาหกรรม (ตรวจ
ระบบสาธารณปูโภคฯ และประมาณราคาระบบสาธารณูปโภคฯ) 27/03/2015 17:42  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

618  ถ.นิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
06:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
- ผู้ ร่วมด าเนินงานต้องได้รับอนมุตัแิบบก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคฯ (กนอ.พ.09) กบักองบริการธุรกิจผู้ ร่วมด าเนินงาน 
 
- ผู้ ร่วมด าเนินงานต้องย่ืนค าขออนญุาตท าการจดัสรรท่ีดิน (ให้ไปรังวดัท่ีดนิ) 
 
- ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัสรร
ท่ีดนิในเขตพืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2553 
 
- คูมื่อการอนมุตัิอนญุาตส าหรับผู้ ร่วมด าเนินงาน 
 
- ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขอสง่ค าขอให้
เจ้าหน้าท่ีรับค าขอการ
ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง
ระบบสาธารณปูโภคฯ 
 

15 นาที การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอ
ประมาณราคาฯ และ
เอกสารประกอบการ
พิจารณา  พร้อมทัง้
ประสานงานกบัผู้ ร่วม
ด าเนินงาน  ถ้าหากมี
ข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขให้ผู้
ร่วมด าเนินงานน าเอกสาร
กลบัไปแก้ไข                  

2 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(เจ้าหน้าท่ีและผู้
ร่วมด าเนินงานตก
ลงกนัวา่จะแก้ไข
แล้วเสร็จภายในก่ี
วนั) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และสง่กลบัมาให้ กบธ. 
พิจารณา 
 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานฯ ไปตรวจสอบ
งานก่อสร้างระบบ
สาธารณปูโภคท่ีแล้วเสร็จ
และไมแ่ล้วเสร็จ 
 

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาจดัท า
บนัทกึแจ้งผลการพิจารณา
ประมาณราคาคา่ก่อสร้างท่ี
ไมแ่ล้วเสร็จและหนงัสือแจ้ง 
ผู้ ร่วมด าเนินงาน 
 

4 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(ถ้าเอกสาร
ครบถ้วนถกูต้อง
จะอนมุตัภิายใน 5 
วนั ท าการ นบั
จากขัน้ตอนนี)้ 

5) 

การพิจารณา 
 

ผอ.กบธ. ผอ.ฝบผ. และผช.
ผวก.บส. เห็นชอบประมาณ
ราคาระบบสาธารณปูโภคฯ 
 

5 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

รผก.บส.ลงนามในหนงัสือ
แจ้งราคาคา่ก่อสร้างท่ียงัไม่
แล้วเสร็จ 
 

3 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

- 

7) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีออกเลขท่ีหนงัสือ
พร้อมทัง้แจ้งผู้ ย่ืนค าขอรับ
หนงัสือแจ้งราคาคา่ก่อสร้าง
ระบบสาธารณปูโภคฯ ท่ีไม่
แล้วเสร็จ 
 

15 นาที การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนัท าการ 
 



4/7 
 

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 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค ำขอประมำณ
รำคำระบบ
สำธำรณปูโภคฯ 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 0 ชดุ - 

2) 

แบบก่อสร้ำง
ระบบ
สำธำรณปูโภคฯ  
ท่ีได้รับอนมุตัิ
จำก กนอ. 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ชดุ - 

3) 

รำคำคำ่งำน
แสดงปริมำณ
งำน  หรือสญัญำ
จ้ำงเหมำงำน
ก่อสร้ำงระบบ
สำธำรณปูโภคฯ 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรม  และ
หนงัสือรับรอง
บริษัทวิศวกรท่ี

สภำวิศวกร 0 1 ชดุ (วิศวกรและ
สถำปนิกผงัเมือง 
คณุวฒุิสำมญั
อยำ่งน้อย และ
หนงัสือจด
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ปรึกษำ 
ผู้ออกแบบ และผู้
ควบคมุงำน
ก่อสร้ำงระบบ
สำธำรณปูโภค 

ทะเบียนบริษัทฯ 
ไมเ่กิน 6 เดือน) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ  พร้อม
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจ และ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 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
หนงัสือมอบ
อ ำนำจขัน้แรก
พร้อมเอกสำร
ตำ่งๆ ให้ครบถ้วน 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6. รับรองส ำเนำ
เอกสำรทกุแผน่) 

6) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลของบริษัท
ร่วมด ำเนินงำน 
ไมเ่กิน 6 เดือน 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ (มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

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

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท าหนงัสือถึงการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 2530561 
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หมายเหตุ - 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน (GC 1111) ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ - 
6) 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 าขอประมาณราคาคา่ก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค 

- 
 

2) ตวัอยา่งหนงัสือค า้ประกนัระบบสาธารณปูโภค 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1. ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์และผู้ขออนญุาตท าการจดัสรร
ท่ีดนิ (ประมาณราคาคา่ก่อสร้างฯ)ต้องเซ็นช่ือรับรองเอกสารทกุแผน่ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย chupan Klaibanyen 
อนุมัตโิดย กิตตวิฒัน์ ตรีเจริญสมบรูณ์ 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


