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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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   ค ำน ำ 

 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (กนอ.)    มีภารกิจหน้าที่ในการจัดตั้งหรือขยาย      

นิคมอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบที่ กนอ. ด าเนินการเอง และการส่งเสริมภาคเอกชนโดยการร่วมด าเนินงานกับ 
กนอ. จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม 

การร่วมด าเนินงานกับบุคคลอ่ืนเพ่ือจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม กนอ. ต้องด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งของ กนอ. และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  กนอ. จึงได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ตลอดจน
ขั้นตอนในการพิจารณาค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน      เพ่ือให้เกิด    ความสะดวก 
ความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้แก่ผู้ประสงค์จะร่วมด าเนินงานกับ กนอ. ในการจัดตั้งหรือ
ขยายนิคมอุตสาหกรรม 

การจัดท าคู่มือการเสนอโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน จึงเป็น    
การอ านวยความสะดวกในเบื้องต้นแก่ผู้ประสงค์จะจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานกับ กนอ. 
จะได้ทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  วิธีการในการยื่นค าขอ  และขั้นตอนในการพิจารณาค าขอจัดตั้งหรือขยาย   
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน และหากประสงค์จะทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสอบถามมายัง          
ฝ่ายยุทธศาสตร์ และกองวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                กรกฎาคม  2556 
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   สำรบัญ 

 
ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
2. รูปแบบการร่วมด าเนินงานจัดตั้ง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม  

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 
1. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน  

ส่วนที ่3 วิธีกำรยื่นค ำขอจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมรว่มด ำเนินงำน 
1. รายละเอียดโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
2. รายละเอียดผู้ยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน  

ส่วนที่ 4 กำรพิจำรณำค ำขอจดัตั้งนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 5 ค่ำใช้จ่ำย และกองทุนของนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 
1. ค่าใช้จ่ายในการร่วมด าเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
2. กองทุนหลักประกันเพ่ือการบ ารุงรักษา และสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งอ านวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม 
ภำคผนวก  
 1. ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเป็นนิคมอุตสำหกรรม  
 2. รำยชือ่  กฎกระทรวง ขอ้บังคับ และประกำศทีเ่กีย่วข้อง 
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   ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็น
กลไกในการพัฒนาประเทศ โดยการกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาคในรูปของนิคมอุตสาหกรรม  และ         
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  กนอ. 
จึงก าหนดบทบาทในการสนับสนุนให้เอกชนลงทุน และให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ      
ซึ่งจ าเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรมในรูปแบบของ “นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน” 

1. วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม 
   เพ่ือบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม    การค้าและบริการ    และ
กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์   หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม   การค้า   และบริการ      ตลอดจน 
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก   และบริการต่าง ๆ   ในนิคมอุตสาหกรรม            
เพ่ือให้การประกอบอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล  มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม   

2. รูปแบบกำรร่วมด ำเนินงำนจัดตั้งและบริหำรจดักำรนิคมอุตสำหกรรม 
 ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน    กนอ.   ได้ก าหนดรูปแบบการจัดตั้ง   และ      
การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานไว้ 2 รูปแบบ 
 

รูปแบบท่ี 1 ผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน  พร้อมระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอ านวยความสะดวก            
ต่าง ๆ  และเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  และบริการอ่ืนๆ 

รูปแบบท่ี 2 ผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน  พร้อมระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอ านวยความสะดวก            
ต่าง ๆ  และ กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  และบริการ
อ่ืนๆ 

 โดยแต่ละรูปแบบมีวิธีด าเนินการ ดังนี้  
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รูปแบบ 
กำรร่วมด ำเนินงำน 

ผู้ร่วมด ำเนินงำน กนอ. 

รูปแบบท่ี 1  จัดหาที่ดิน 
 พั ฒ น า ที่ ดิ น โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ต่างๆ ภายในนิคมฯ 
 

 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

 จัดท าผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรม 
 จัดท าแบบก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 จัดท าผังจัดสรรที่ดิน 
 ขาย/ให้เช่าพื้นที่โครงการ 

 
 บริหาร ให้บริการ และบ ารุงรักษา

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของ               
นิคมอุตสาหกรรม 

 
 ก ากับ ดูแล และให้ความเหนนชอบ 

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม 

 ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม  
 

 อนุมัติผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรม 
 อนุมัติแบบก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 อนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดิน 
 มีอ านาจบริหารและด าเนินการตาม 

พ.ร.บ. กนอ. 
 ก ากับดูแลการให้บริการระบบ

สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย       
ความสะดวกต่าง ๆ 
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รูปแบบ 

กำรร่วมด ำเนินงำน 
ผู้ร่วมด ำเนินงำน กนอ. 

รูปแบบท่ี 2  จัดหาที่ดิน 
 พัฒนาที่ดินโดยจัดให้มีระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
และโอนกรรมสิทธิ์ระบบ
สาธารณูปโภค ให้ กนอ. 

 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

 จัดท าผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรม 
 จัดท าแบบก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ   
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 จัดท าผังจัดสรรที่ดิน 
 ขาย/ให้เช่าพื้นที่โครงการ 

 
 ก ากับ ดูแล และให้ความเหนนชอบ  

การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและ     
สิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน    
นิคมอุตสาหกรรม 
 

 ประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม  
 

 อนุมัติผังแม่บทนิคมอุตสาหกรรม 
 อนุมัติแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

 อนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดิน 
 มี อ า น า จ บ ริ ห า ร แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร         

ตาม พ.ร.บ. กนอ. 
 บริหาร ให้บริการ และบ ารุงรักษาระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ของนิคมอุตสาหกรรม 
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   ส่วนที่  2   หลักเกณฑ ์เงื่อนไขในกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 

 
 ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี กนอ. ก าหนด โดยต้องยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารประกอบตามแบบ       ที่ 
กนอ. ก าหนด ณ ส านักงานใหญ่ กนอ. 
 การพิจารณาค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ผู้ยื่นค าขอจะต้องมี
คุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  1.  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรม 
1.1 เป็นนิติบุคคลไทย  
1.2 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์           หรือสิทธิครอบครอง           หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  

หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน (สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)    ที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ด าเนินการเป็น 
นิคมอุตสาหกรรมได้  ทั้งนี้    ณ    วันประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม      ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็น 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

2.   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 
 2.1   ประเภทของนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 

2.1.1 นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ 
กนอ. ซ่ึงประกอบด้วย 
2.1.1.1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 

การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่ เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรม หรือการบริการ 

2.1.1.2 เขตประกอบการเสรี คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม  หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม  หรือพาณิช
ยกรรม เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของ
ประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ าเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร 
และค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.1.2  นิคมอุตสาหกรรมบริการ หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือรองรับการประกอบ
กิจการการบริการที่ กนอ. ก าหนด ทั้งนี้ ให้มีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบกิจการโรงงานได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่โครงการ 
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2.2    ประเภทกิจกำรที่อนุญำตให้ประกอบในนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 

2.2.1 ผู้ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประเภทกิจการต้องเป็นกิจการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด 
กฎหมายเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ          
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และกิจการตามที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเหนนชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

2.2.2 ผู้ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ ประเภทกิจการต้องเป็นกิจการที่เป็นไปตามประกาศ กนอ.  
เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ และเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อก าหนด กฎหมายเกี่ยวกับการวางและจัดท าผังเมืองรวม ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมทั้งกิจการตามที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเหนนชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. นอกจากนี้ การจัดพื้นที่เพ่ือรองรับการประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมบริการต้องเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการร่วมด าเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2552 

2.3  สถำนที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน    สถานที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยาย     
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ต้องตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการประกอบกิจการนิคม
อุตสาหกรรม โดยต้องตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่ขัดต่อนโยบายการใช้ที่ดินตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.4 ระบบสำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน   ผู้ขอจัดตั้ง
หรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการที่จ าเป็น รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ กนอ. ว่าด้วยมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 และระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่จ าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรก าหนด
ส าหรับเขตประกอบการเสรี 

2.5 สถำนที่ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ กนอ.  ผู้ได้รับอนุมัติต้องจัดให้มีสถานที่ท างาน เครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ  สถานที่พัก และอ่ืนๆ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในนิคมอุตสาหกรรมของพนักงาน กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ถ้ามี) 
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2.6 กำรศึกษำงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผู้ได้รับอนุมัติจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน

ต้องด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และในกรณีที่เป็นโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเหนนของประชาชน และ       
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระให้ความเหนนประกอบก่อนมีการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงการหรือ
กิจกรรมที่ อาจก่อ ให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ างรุ นแรง  ทั้ งด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  

  หากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ด าเนินงาน (EIA) มิได้รับความเหนนชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับอนุมัติยินยอมให้ กนอ. บอกเลิกสัญญาได้ แต่เงินค่าใช้จ่ายในการร่วมด าเนิ นงาน
และเงินอ่ืนใดที่ผู้ได้รับอนุมัติได้ช าระแก่ กนอ. แล้ว ผู้ได้รับอนุมัติไม่มีสิทธิเรียกคืนและไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กนอ. 

2.7 กำรจัดท ำสัญญำร่วมด ำเนินงำน ผู้ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานแห่งใหม่ต้องด าเนินการ
จัดท าสัญญาร่วมด าเนินงานกับ กนอ. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ค าขอ แต่หากผู้ยื่นค าขอไม่ลงนามภายในเวลาที่ก าหนด กนอ. จะแจ้งยกเลิกการร่วมด าเนิน ทั้งนี้ ผู้ยื่น
ค าขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะขอเลื่อนระยะเวลาการลงนามในสัญญาร่วมด าเนินงานได้ ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผล   การพิจารณาค าขอ  

2.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรร่วมด ำเนินงำนจัดตั้ งนิคมอุตสำหกรรม   ผู้ ได้รับอนุมัติจัดตั้ งหรือขยาย               
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานต้องช าระค่าใช้จ่ายในการร่วมด าเนินงาน  และกองทุนหลักประกัน
เพ่ือการบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกของ            
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานตามข้อบังคับ และประกาศคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วย  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการร่วมด าเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
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 ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ต้องยื่นค าขอเสนอพ้ืนที่เพ่ือร่วม
ด าเนินงานจัดตั้ งนิคมอุตสาหกรรมส าหรับนิคมอุตสาหกรรมใหม่  / นิคมอุตสาหกรรมส่วนขยาย              
(แบบ กนอ.นค.001) เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่ กนอ. ก าหนด ณ ส านักงานใหญ่ 
กนอ. โดยเอกสารจะประกอบด้วยเอกสารรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดผู้ยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยาย
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน ดังนี้ 

1.   รำยละเอียดโครงกำรจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน อย่ำงละ 2 ชุด 
1.1 ส าเนาโฉนดที่ดิน  หรือส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  หรือหลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน (สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน) ที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ด าเนินการเป็น
นิคมอุตสาหกรรมได้ (โดยระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน) 

1.2 ส าเนาระวางที่ดินของส านักงานที่ดิน 
1.3 บัญชีโฉนดที่ดิน 
1.4 แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 แสดงต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ  

(ขนาดเท่ามาตราส่วนจริง) 
1.5 รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรมหรือ

กิจการที่จะเข้าใช้พื้นที่ (กนอ.นค.002) 
1.6 แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น (Conceptual design) 
1.7 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan) 
1.8 แผนการพัฒนาโครงการ แผนการขายหรือให้เช่าพื้นที่ 
1.9 แผนการลงทุน แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ 
1.10 รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (กนอ.นค.003 หรือ กนอ.นค.004) 
1.11 แผนที่โครงการบริเวณกรอบพ้ืนที่ที่ได้รับความเหนนชอบรายงาน EIA จาก สผ. พร้อมแผนที่

โครงการที่ขอขยายในมาตราส่วนเดียวกัน (กรณีการขอขยายพ้ืนที่) 
1.12 ผังเมืองปัจจุบัน โดยระบุขอบเขตพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยายให้ชัดเจน (กรณีโครงการอยู่ในเขต      

ผังเมือง) 
1.13 หนังสือรับทราบการน าที่ดินมาใช้ด าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่น    

ซ่ึงดูแลพ้ืนท่ี (กนอ.นค.005) 
1.14 หนังสือสนับสนุนการใช้น้ าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กปภ. กรมชลประทาน บริษัทจัดสรร

น้ าในโครงการ 

 
 
 

ส่วนที่ 3  วิธีกำรย่ืนค ำขอจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 
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1.15 หนังสือรับรองโดยผู้ขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานยืนยันว่า พ้ืนที่ที่จัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการอุตสาหกรรม และไม่เป็นพ้ืนที่ประกอบกิจการตาม
กฎหมายอ่ืน (กนอ.นค.006) 

2.  รำยละเอียดผู้ยื่นค ำขอจัดตั้งหรือขยำยนิคมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน อย่ำงละ 2 ชุด 
2.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอ 
2.2 งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4   กำรพิจำรณำค ำขอจัดตั้งนิคมอตุสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 



คู่มือการเสนอโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนนิงาน 

 

11 
 

   

 
ภายหลังจากผู้เสนอโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานได้ยื่นค าขอเป็น

ลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่ กนอ. ก าหนด ณ ส านักงานใหญ่ กนอ.    กนอ.จะ
ด าเนินการในการพิจารณาค าขอ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 

1. เมื่อมีผู้ยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน กนอ. จะตรวจสอบค าขอและเอกสา ร
ประกอบในเบื้องต้น หากค าขอและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน กนอ. จะรับค าขอไว้พิจารณา  

 

2. กนอ. จะนัดหมายให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ  และตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยาย
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่รับค าขอ 

 

3. กนอ. จะพิจารณาค าขอ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบพ้ืนที่
โครงการ  และเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาการร่วมด าเนินงานภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับ     
ค าขอ 

4. กนอ. จะแจ้งผลการพิจารณาการร่วมด าเนินงานให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ได้รับความ
เหนนชอบให้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานต้องด าเนินการจัดท าสัญญาร่วมด าเนินงาน
ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าขอ โดย กนอ. จะแจ้งเตือนก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาท าสัญญาร่วมด าเนินงานทุก 60 วัน  แต่หากผู้ยื่นค าขอไม่ลงนามภายในเวลาที่ก าหนด  
และไม่แจ้งเหตุผลอันควร  กนอ. จะแจ้งยกเลิกการร่วมด าเนิน  ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเหนนชอบจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจะขอเลื่อนระยะเวลาการลงนามในสัญญาร่วมด าเนินงานได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรแต่ต้องไม่
เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กนอ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาค าขอ 

5. หลงัจากลงนามในสัญญาร่วมด าเนินงานเพื่อจดัตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานเรียบร้อย 
 แลว้  ผูร่้วมด าเนินงานตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ในคู่มือร่วมด าเนินงาน (Operation Management)   
 นบัแต่ลงนามในสัญญาร่วมด าเนินงาน 
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ผังแสดงขั้นตอนกำรพิจำรณำค ำขอจดัตั้งหรือขยำยนคิมอุตสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 15 วัน 

ภายใน 60 วัน 

   กนอ. ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบเบื้องต้น 

   ยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยาย 
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 

 ค าขอและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน     ค าขอและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน 

   กนอ. รับค าขอ    กนอ. แจ้งผู้ยื่นค าขอ 

   ผูย้ื่นค าขอฯ ยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
   กนอ. นัดหมายผูย้ื่นค าขอชี้แจงรายละเอียด 

และตรวจสอบสถานที่ตั้งโครงการ 

   เสนอคณะกรรมการ กนอ. 
พิจารณา 

   แจ้งผลพิจารณาการร่วมด าเนินงาน 

   อนุมัติให้รว่มด าเนินงาน 

   ไม่อนุมัติให้ร่วมด าเนินงาน 

  ไม่ลงนามสัญญา ภายใน 180 วัน 

      ลงนามสัญญาภายใน 120 วัน 
        (กนอ. แจ้งเตือนทุก 60 วัน)  

 กนอ. แจ้งยกเลิกการร่วมด าเนินงาน 

ภายใน 120 วัน 
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 ในการร่วมด าเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบที่ผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้พัฒนาที่ดิน  
พร้อมระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  และเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค   สิ่ง
อ านวยความสะดวก  และบริการอ่ืนๆ ผู้ร่วมด าเนินงานจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการร่วมด าเนินงาน และ
กองทุนหลักประกันเพื่อการบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรว่มด ำเนินงำนจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม  ดังต่อไปนี ้
 1.1  ค่ำบริหำรโครงกำร    ประกอบด้วย   

1.1.1   ค่ำธรรมเนียมและบริกำรร่วมด ำเนินงำน  ผู้ร่วมด าเนินงานจะต้องช าระ  ณ  วันลงนามใน
สัญญาร่วมด าเนินงานโดยช าระเพียงครั้งเดียวในอัตรา  

ขนำดพื้นที่โครงกำร อัตรำกำรช ำระ*  
ไม่เกิน 500 ไร่   919,600 บาท 
ส่วนที่เกินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่         290,400 บาท 
ส่วนที่เกินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่         1,210 บาท/ไร่ 
ส่วนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ขึ้นไป 121 บาท/ไร่ 

 

 หมายเหตุ  * อัตรา ณ ปี 2556  
 

1.1.2  ค่ำก ำกับกำรบริกำร    ผู้ร่วมด าเนินงานจะต้องวางหลักประกันสัญญา  ณ วันลงนามในสัญญา 
 เตนมจ านวน  และช าระเงินสด ณ ปีที่ 3 ของสัญญาฯ เป็นต้นไป   

ขนำดพื้นที่โครงกำร อัตรำกำรช ำระ*  
ไม่เกิน 500 ไร่   1,210,000 บาท/ปี 
ส่วนที่เกินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่         532,400 บาท/ปี 
ส่วนที่เกินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่         242 บาท/ไร่/ปี 
ส่วนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ขึ้นไป 121 บาท/ไร่/ปี 

 

หมายเหตุ  * อัตรา ณ ปี 2556  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  5   ค่ำใช้จ่ำย และกองทุนของนิคมอตุสำหกรรมร่วมด ำเนินงำน 
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1.2  ค่ำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรลงทุน  ผู้ร่วมด าเนินงานต้องช าระในอัตราไร่ละ   12,1 00   บาท  ของ

พ้ืนที่ขาย โดยแบ่งช าระเป็นงวดๆ ดังนี้ 
งวดที่  1  ช าระเป็นเงินสด 5% ของค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนของพ้ืนที่ขายใน    แต่

ละระยะ และวางหลักประกันสัญญา  10% ของค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน 
ณ วันลงนามในสัญญา 

งวดที่ 2 ช าระเป็นเงินสด 5% ของค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนของพ้ืนที่ขายที่ได้
ประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยช าระภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. 

งวดต่อๆ ไป  ช าระเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน ณ 
ขณะนั้น ตามพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ. โดยช าระภายในวันสิ้นเดือนของ
เดือนถัดไป นับแต่เดือนที่ผู้ใช้ที่ดินได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

2.  กองทุนหลักประกันเพื่อกำรบ ำรุงรักษำ  และสร้ำงทดแทนระบบสำธำรณูปโภค   และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกของนิคมอุตสำหกรรม ดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้ร่วมด าเนินงานต้องวางหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินกองทุนหลักประกัน 
 เพ่ือการบ ารุงรักษาฯ* ของพ้ืนที่พัฒนาในแต่ละระยะ ณ วันลงนามในสัญญา  

ขนำดพื้นที่โครงกำร อัตรำกำรช ำระ 
ไม่เกิน 500 ไร่   30,000 บาท/ไร่ 
ส่วนที่เกินกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่         20,000 บาท/ไร่ 
ส่วนที่เกินกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 2,000 ไร่         15,000 บาท/ไร่ 
ส่วนที่เกินกว่า 2,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่         10,000 บาท/ไร่ 
ส่วนที่เกินกว่า 3,000 ไร่ขึ้นไป 5,000 บาท/ไร่ 

หมายเหตุ  * ก าหนดมูลค่าเงินกองทุนหลักประกันเพื่อการบ ารุงรักษาฯ ทั้งหมดไว้สูงสุด 60 ล้านบาท   
 

 2.2   เมื่อขายพ้ืนที่ได้ ผู้พัฒนาจะต้องน าเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันเพ่ือการบ ารุงรักษาฯ  เป็นจ านวนเงิน 
    ตามอัตราของมูลค่าเงินกองทุนหลักประกันเพ่ือการบ ารุงรักษาฯ ต่อพ้ืนที่ขาย 1 ไร่  จนครบตามมูลค่าเงิน 
    กองทุนหลักประกันเพ่ือการบ ารุงรักษาฯ ทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ   ผู้ร่วมด าเนินงานต้องจัดให้มีหลักประกันสัญญาในจ านวนเท่ากับวงเงินค่าก ากับการบริการ 
              ต่อปี บวก 10% ของค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน บวก 10% ของวงเงินกองทุน 
              หลักประกันเพ่ือบ ารุงรักษาฯ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าก ากับการบริการต่อปี  
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บัญชีค ำนวณอัตรำค่ำธรรมเนียมและบริกำรร่วมด ำเนินงำน 

 

ปี พ.ศ. 
ขนำดพื้นที่โครงกำร 

ไม่เกิน 500 ไร่ ส่วนที่เกิน 500 ไร ่ ส่วนที่เกิน 1,000 ไร่ ส่วนที่เกิน 3,000 ไร่ขึ้นไป 
 (บำท) แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่ (บำท/ไร่) 
  (บำท) (บำท/ไร่)  

ปี 2554 919,600 290,400 1,210 121 
ปี 2555 919,600 290,400 1,210 121 
ปี 2556 919,600 290,400 1,210 121 
ปี 2557 1,011,560 319,440 1,331 133 
ปี 2558 1,011,560 319,440 1,331 133 
ปี 2559 1,011,560 319,440 1,331 133 
ปี 2560 1,112,716 351,384 1,464 146 
ปี 2561 1,112,716 351,384 1,464 146 
ปี 2562 1,112,716 351,384 1,464 146 
ปี 2563 1,223,988 386,522 1,611 161 
ปี 2564 1,223,988 386,522 1,611 161 
ปี 2565 1,223,988 386,522 1,611 161 
ปี 2566 1,346,386 425,175 1,772 177 
ปี 2567 1,346,386 425,175 1,772 177 
ปี 2568 1,346,386 425,175 1,772 177 
ปี 2569 1,481,025 467,692 1,949 195 
ปี 2570 1,481,025 467,692 1,949 195 
ปี 2571 1,481,025 467,692 1,949 195 
ปี 2572 1,629,127 514,461 2,144 214 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมด าเนินงานที่ค านวณได้ตามบัญชีนี้เป็นเศษตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปคิดเป็นหนึ่ง
บาท เศษไม่ถึงห้าสิบสตางค์ปัดทิ้ง 
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บัญชีค ำนวณอัตรำค่ำก ำกับกำรบริกำร 

 

 ขนำดพื้นที่โครงกำร 

ปี พ.ศ. ไม่เกิน 500 ไร่ ส่วนที่เกิน 500 ไร ่
ส่วนที่เกิน 1,000 

ไร ่ ส่วนที่เกิน 3,000 ไร่ขึ้นไป 
 (บำท/ปี) แต่ไม่เกิน 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่ (บำท/ไร่/ปี) 
  (บำท/ปี) (บำท/ไร่/ปี)  

ปี 2554 1,210,000 532,400 242 121 
ปี 2555 1,210,000 532,400 242 121 
ปี 2556 1,210,000 532,400 242 121 
ปี 2557 1,331,000 585,640 266 133 
ปี 2558 1,331,000 585,640 266 133 
ปี 2559 1,331,000 585,640 266 133 
ปี 2560 1,464,100 644,204 293 146 
ปี 2561 1,464,100 644,204 293 146 
ปี 2562 1,464,100 644,204 293 146 
ปี 2563 1,610,510 708,624 322 161 
ปี 2564 1,610,510 708,624 322 161 
ปี 2565 1,610,510 708,624 322 161 
ปี 2566 1,771,561 779,487 354 177 
ปี 2567 1,771,561 779,487 354 177 
ปี 2568 1,771,561 779,487 354 177 
ปี 2569 1,948,717 857,436 390 195 
ปี 2570 1,948,717 857,436 390 195 
ปี 2571 1,948,717 857,436 390 195 
ปี 2572 2,143,589 943,179 429 214 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

หมายเหตุ :  ค่าก ากับการบริการที่ค านวณได้ตามบัญชีนี้เป็นเศษตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปคิดเป็นหนึ่งบาท เศษไม่ถึงห้าสิบ
สตางค์ปัดทิ้ง 
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บัญชีค ำนวณอัตรำค่ำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรลงทุน 

ปี พ.ศ. อัตรำค่ำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรลงทุน 
 (บำท/ไร่) 

ปี 2554 12,100 
ปี 2555 12,100 
ปี 2556 12,100 
ปี 2557 13,310 
ปี 2558 13,310 
ปี 2559 13,310 
ปี 2560 14,641 
ปี 2561 14,641 
ปี 2562 14,641 
ปี 2563 16,105 
ปี 2564 16,105 
ปี 2565 16,105 
ปี 2566 17,716 
ปี 2567 17,716 
ปี 2568 17,716 
ปี 2569 19,487 
ปี 2570 19,487 
ปี 2571 19,487 
ปี 2572 21,436 
ฯลฯ ฯลฯ 

หมายเหตุ :  ค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนที่ค านวณได้ตามบัญชีนี้เป็นเศษตั้งแต่ 
 ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปคิดเป็นหนึ่งบาท เศษไม่ถึงห้าสิบสตางค์ปัดทิ้ง 
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 1.1  ผู้รว่มด ำเนินงำนจัดตัง้นิคมอุตสำหกรรม   

 สามารถพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติ กนอ. โดยมี กนอ. เป็นที่ปรึกษา
โครงการ ช่วยแนะน า/ประสาน/แก้ไขปัญหา  อุปสรรคโครงการ  

 ได้รับความเชื่อมั่น และภาพพจน์ที่ดีจากนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากมี กนอ. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้การดูแล และรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมตลอดไป 

 ผู้ร่วมด าเนินงานได้รับความสะดวก รวดเรนว และบริการที่ครบวงจรในการขออนุญาต ขออนุมัติ
ในการพัฒนาพ้ืนที่ อันได้แก่ การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม การขออนุญาตท าการจัดสรร
ที่ดิน การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น  

  1.2  ผู้ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม   

 เพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  เนื่องจากพ้ืนที่ที่
พัฒนาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย
ความสะดวก  และบริการต่าง ๆ  ที่ได้มาตรฐานสากล  ปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ กนอ. อันประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ด้านภาษี   สิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี   
o สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีในเขตประกอบกำรเสรี 

1) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  อากร
ขาเข้า  ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต  ส าหรับเครื่องจักร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  
และเครื่องใช้  รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้า 
หรือเพ่ือพาณิชยกรรมและของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบหรือติดตั้งในโรงงานหรือ
อาคาร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพัน
ความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ 

2) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  อากร
ขาเข้า  ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิต
สินค้า หรือเพ่ือพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับของ ไม่
ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ  

3) ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับวัตถุดิบ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ และสิ่งอ่ืนที่ได้จากการผลิต 

 
 

ภำคผนวก    ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเป็นนิคมอุตสำหกรรม 
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4) ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร  ส าหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับ

ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร  เมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ส าหรับ
เครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ 

5) ของที่น าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร 
6) ของหรือวัตถุดิบที่น าเข้ามาในประเทศ และน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต 

ผสม ประกอบบรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออก ให้ยกเว้นไม่
อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการน าเข้า การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือ
คุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร  แต่ถ้าของดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้ผลกระทบต่อความมั่นคง
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก าหนด
ชนิดหรือประเภทของของนั้นมิให้ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว 

7) การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศสามารถน าวัตถุดิบที่ไม่ได้
รับสิทธิคืน  หรือยกเว้นอากร หักจากราคาผลิตภัณฑ์ก่อนค านวณราคาภาษีอากร  

o สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภำษีในเขตอุตสำหกรรมทั่วไป  และเขตประกอบกำรเสรี 
1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคน

ต่างด้าวอาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือประกอบ
กิจการตามจ านวนเนื้อท่ี ที่คณะกรรมการ กนอ. เหนนสมควร  แม้ว่าจะเกินก าหนดที่จะ
พึงมีได้ตามกฎหมายอื่น 

2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ จะได้รับอนุญาตให้น าคน
ต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ  ผู้ช านาญการ  คู่สมรส  และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ  เข้ามา
และอยู่ในราชอาณาจักรตามจ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
กนอ. เหนนสมควร     

3) คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ  ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
ตามข้อ 2) ได้รับอนุญาตให้ท างานเฉพาะต าแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความ
เหนนชอบ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
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4) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ซึ่งมีภูมิล าเนานอก

ราชอาณาจักร จะได้อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตรา
ต่างประเทศได้  เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่น าเข้ามา  เงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่เกิด
จากเงินทุนนั้น  เงินกู้ต่างประเทศ  และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือพาณิชยกรรม 
หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ  และผู้ประกอบการเสรีซึ่งมีภูมิล าเนา   
นอกราชอาณาจักร  ได้รับอนุญาตให้น าหรือส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็น
เงินตราต่างประเทศได้ 

o สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกรณีขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน 

 ได้รับการบริการที่รวดเรนวเบนดเสรนจครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) อาทิเช่น 
o ให้บริการ อนุญาต อนุมัติ ในการขออนุญาตใช้ที่ดินก่อสร้างโรงงาน และประกอบกิจการใน

จุดเดียว 
o ให้ความช่วยเหลือ และค าปรึกษาแก่นักลงทุน เช่น วีซ่า และใบอนุญาตท างาน การให้

ค าปรึกษาด้านการลงทุน การให้ปรึกษาด้านการเงิน 
o ให้บริการ  ระบบอนุมัติอนุญาตผ่านทางอิเลนกทรอนิกส์ (E-permission & Privilege หรือ 

EPP) โดยการยื่นค าขอเพ่ือขออนุญาตในด้านต่าง ๆ  เป็นแบบอิเลนกทรอนิกส์  ผ่านทาง 
web page 
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รำยชื่อกฎกระทรวง ขอ้บังคับ และประกำศทีเ่กีย่วข้อง 
1. กฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2548 
2. ข้อบังคับคณะกรรมการ  กนอ. ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  และ

บริการในนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2555   
3. ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมด าเนินงานกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2552 
4. ข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วย การจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน พ.ศ. 2555 
5. ประกาศคณะกรรมการ กนอ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมด าเนินงานกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรม  ที่ 1/2539  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ 100/2551  เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่

อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ 

 
 
 

ภำคผนวก    รำยชื่อ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และประกำศท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

r        
 

 
 

ค ำขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมด ำเนินงำนจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม 

ส ำหรับนิคมอุตสำหกรรมใหม่/นิคมอุตสำหกรรมส่วนขยำย 

 
วันที่.............เดือน .............................พ.ศ................... 
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มีความประสงค์ขอเสนอที่ดินเพื่อร่วมด าเนินงาน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบร่วมด าเนินงานกับ กนอ.โดย 
[  ]  กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
[  ]  เอกชนเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
 

ทั้งนี้บริษทัฯ ได้แนบเอกสารประกอบค าขอเสนอพื้นที่เพื่อจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

   รายละเอียดโครงการจัดตัง้หรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน  อยา่งละ 2 ชุด 
[  ]  1.   ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือส าเนาหนงัสือแสดงสิทธิในที่ดนิ หรือหลักฐานการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ 
 หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เจ้าของที่ดินยนิยอมให้ด าเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้ 
[  ]  2.   ส าเนาระวางที่ดินของส านักงานที่ดิน 
[  ]  3.  บัญชีเอกสารสิทธิท์ี่ดิน 
[  ]  4.   แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000  แสดงต าแหน่งที่ตัง้ของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ 
 (ขนาดเท่ามาตราส่วนจริง)  
[  ]  5. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรม หรือกิจการ 
 ที่จะเข้าใช้พื้นที ่(แบบ กนอ.นค.002) 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขท่ีค าขอ...................................... 
ผู้รับ .……………… ……………. 
วันท่ี..........................เวลา............... 

แบบ กนอ.นค.001 
หน้า 1 ของ 2 หน้า 

 



 

 

 
[  ] 6. แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิง่อ านวยความสะดวกเบื้องต้น (Conceptual Design) 
[  ] 7. แผนผังแสดงการใชป้ระโยชนท์ีด่ิน (Land Use Plan) 
[  ] 8. แผนการพัฒนาโครงการ แผนการขายหรือให้เช่าพื้นที่ 
[  ] 9. แผนการลงทุน แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ 
[  ] 10. รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กรณีจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ (แบบ กนอ.นค.003) 
[  ] 11. รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กรณีขอขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
  (แบบ กนอ.นค.004) 
[  ] 12. แผนที่โครงการบริเวณกรอบพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. พร้อมแผนที่โครงการ 
           ที่ขอขยายในมาตราส่วนเดียวกัน (กรณีการขอขยายพื้นที่) 
[  ] 13.  ผังเมืองปัจจุบนั โดยระบุขอบเขตพื้นที่ที่ขอจัดตั้งหรือขยายให้ชดัเจน 
[  ] 14.  หนังสือรับทราบการน าที่ดินมาใช้ด าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่น 
  ซึ่งดูแลพื้นที่ (แบบ กนอ.นค.005) 
[  ] 15.   หนังสือสนับสนุนการใช้น้ าจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น การประปาส่วนภูมิภาค  
  กรมชลประทาน บริษัทจัดสรรน้ าในโครงการ 
[  ] 16. หนังสือรับรองโดยผู้ขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานยืนยันว่าพื้นที่ที่จัดตั้ง 
          นิคมอุตสาหกรรมไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม และไม่เป็นพื้นที่ประกอบกิจการ 
          ตามกฎหมายอื่น (แบบ กนอ.นค.006) 
 

  รายละเอียดผู้ยื่นค าขอจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน  อย่างละ 2 ชุด 
[  ] 1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลขอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นค าขอ (ต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทในการ 
  ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินและแบ่งขายที่ดินเพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรม และ 
  ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ) 
[  ] 2. งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี (หากมี) 

 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในค าขอจัดตั้ง รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังกล่าวเปน็ความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
         (......................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

 

แบบ กนอ.นค.001 
หน้า 2 ของ 2 หน้า 

 



 

 

        
 

 

 
แบบรายละเอียดโครงการ 

 
1. โครงการนิคมอุตสาหกรรม.............................................................................   มีบริเวณที่ตั้ง และระยะห่างจาก

สถานทีส่ าคัญ ดงันี ้
 1.1 ตั้งอยูเ่ลขที่..................หมู่ที่...............ถนน.......................................แขวง/ต าบล........................................... 
  เขต/อ าเภอ...............................................................จังหวัด........................................................................… 
 1.2 ระยะห่างจากชายแดนไทย ..............................…...ทางหลวง/ถนน (ระบุชื่อ).............................................…               
              ประมาณ..........................................................กิโลเมตร 
 1.3 ระยะห่างจากสถานีรถไฟ...........................................ประมาณ..........................กิโลเมตร 
 1.4 ระยะห่างจากท่าอากาศยาน....................................…ประมาณ..........…............กิโลเมตร 
 1.5 ระยะห่างจากท่าเรือน้ าลึก............….......................….ประมาณ.........................กิโลเมตร 
 1.6 ระยะห่างจากอ าเภอใกล้เคียง อ าเภอ..........................ประมาณ........................กิโลเมตร 
2. ขนาดพื้นที่โครงการ..................................ไร่......................งาน...............................ตารางวา 
3. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 [  ] มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทัง้หมด (โฉนดที่ดิน............ฉบับ  น.ส. 3 ก...............ฉบับ  น.ส.3 …….......ฉบับ) 
 [  ] มีกรรมสิทธิ์บางส่วน (โฉนดที่ดนิ...............ฉบับ  น.ส. 3 ก................ฉบับ  น.ส.3 ..........…....ฉบับ) 
 [  ] สัญญาจะซื้อจะขาย (จ านวน.................ฉบับ) 
 [  ] สัญญาอื่น ๆ (ระบุ) ................. (จ านวน.................ฉบับ) 
4. ลักษณะที่ดนิ 
 [  ] พื้นที่ราบลุ่ม 
 [  ] พื้นที่ดอน 
 [  ] พื้นที่อื่น ๆ (ระบุ)................................................................. 
5. จ านวนเส้นทาง/ล าราง/คลอง/หนอง/บึง สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ 
 [  ] มี  จ านวน…………....แห่ง 
 [  ] ไม่มี 
6. การใช้ประโยชน์ในที่ดินปัจจบุัน 
 [  ] ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 [  ] ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว ์
 [  ] ที่ดินรกร้างว่างเปลา่ 
 [  ] อื่น ๆ (ระบุ).................................................................... 
 
 

แบบ กนอ.นค.002 
หน้า 1 ของ 6 หน้า 

 



 

 

 
7. ถนนหรือทางสาธารณะเข้าสู่โครงการ 
 [  ] ติดถนน.........................................................กว้าง.................................เมตร 
 [  ] ติดทางสาธารณะ...................................…....กว้าง.................................เมตร 
 [  ] ไม่มีถนนหรือทางสาธารณะ 
 [  ]  ทางเข้าอื่น ๆ (ระบุ).................................................................... 
8.    พื้นทีโ่ครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยราชการ 
 [  ] เทศบาล ……………………………. 
 [  ] อบต. ................................................. 
 [  ] อื่น ๆ (ระบุ).............................................. 
9. วัตถุประสงค์ในการด าเนนิโครงการ 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
10. ประเภทของนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน 
 [  ] นิคมอุตสาหกรรม 
 [  ] นิคมอุตสาหกรรมบริการ 
11.  อุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ  
 [  ] อุตสาหกรรม................................................ ประมาณร้อยละ......................... 
 [  ] อุตสาหกรรม................................................ ประมาณร้อยละ......................... 
 [  ] อุตสาหกรรม................................................ ประมาณร้อยละ......................... 
 [  ] อุตสาหกรรม................................................ ประมาณร้อยละ......................... 
12.  แผนการพฒันาโครงการ ประมาณ ....................... ปี แบ่งออกเป็น ..................... ระยะ ดังนี้ 
 [  ] ระยะที่ 1 ตั้งแต่ ……...……………. ถึง ............................................ 
 [  ] ระยะที่ 2 ตั้งแต่ ……...……………. ถึง ............................................ 
 [  ] ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ……...……………. ถึง ............................................ 
13.  เงินลงทนุโครงการ ประมาณ ....................... ล้านบาท ประกอบด้วย 
 [  ] ค่าที่ดิน ประมาณ ……………….... ล้านบาท 
 [  ] ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประมาณ ……………….... ล้านบาท 
 [  ] ค่าอื่นๆ (ระบ)ุ .................................................. ประมาณ ……………….... ล้านบาท 
14.  แหล่งเงินลงทุนของโครงการ ประกอบด้วย 
 [  ] เงินกู้ ประมาณ ……………….... ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ..........................) 
 [  ] เงินทุนของบริษัท ประมาณ ……………….... ล้านบาท (คิดเป็นรอ้ยละ..........................) 
 [  ] รายได้ของโครงการ ประมาณ ......................... ล้านบาท  
 

            แบบ กนอ.นค.002 
    หน้า 2 ของ 6 หน้า 

 



 

 

 
15.  ผลตอบแทนจากการด าเนนิโครงการ ดังนี้ 
 [  ] อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) .................. % 
 [  ] B/C Ratio เท่ากับ  ........................ 
 [  ] Pay Back Period  ........................ ป ี
 [  ] อื่นๆ (ระบุ) ........................................................ 

16. การใช้ประโยชนท์ี่ดินในพื้นทีโ่ครงการภายหลังจากการจัดตัง้นคิมอุตสาหกรรม 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
จ านวน  

(ไร-่งาน-ตารางวา) 
ร้อยละ 

1. พื้นที่ประกอบกิจการ 

 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

 เขตประกอบการเสรี 

 เขตพาณิชยกรรม 

 เขตที่พักอาศัย 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

2. พื้นที่ระบบสาธารณปูโภค 

 ระบบถนน 

 ระบบระบายน้ าฝน ระบบป้องกันน้ าท่วม 

 ระบบประปา 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ระบบไฟฟ้า 

 ระบบดบัเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย 

 ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิง่ปฏิกูล 

 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................... 

 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

3. พื้นที่สีเขียว   
รวมพื้นที่ทั้งหมด   

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ กนอ.นค.002 
หน้า 3 ของ 6 หน้า 

 



 

 

 
17.  การออกแบบนิคมฯ ต้องเปน็ไปตาม “คู่มือข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเปน็เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ” 
      17.1  การเลือกที่ตั้งโครงการนิคมฯ จะพิจารณา  5  เกณฑ์ ดังนี้  

 พื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สงวน แหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นเขตอนุรักษ์  
      พันธุ์สัตว์น้ า พื้นทีส่าธารณะ หรือ พื้นที่ที่มีคุณคา่ทางระบบนิเวศสูง 

 บริเวณที่ตั้งโครงการมีแหล่งน้ าผิวดนิที่มีปริมาณน้ าเพียงพอต่อการใช้น้ าของนิคมฯ และชุมชนโดยรอบตลอดปี  
 มีแหล่งระบายน้ าทิง้ที่เชื่อมต่อกับโครงการได ้
 ไม่กีดขวางทางน้ าไหลเดิมตามธรรมชาต ิ
 มีการส ารวจสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อนและหลังการก่อสร้าง และผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบ  
         (โดยการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม) 

     17.2  การออกแบบโครงการนิคมฯ ต้องน าแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปใช้ในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
             มากกว่า 3 ระบบ จาก 11 ระบบ 

1) ผังโครงการ 

 มีแผนการพัฒนานิคมฯ ทีช่ัดเจนโดยระบุถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและจ านวนกลุ่มผูป้ระกอบการเป้าหมาย 
 มีการวางผังจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม (Zoning) 
 มีการจัดใหส้ านักงานและบริการและพาณชิยกรรมตั้งอยู่หน้าพืน้ที่โครงการ 
 มีการจัดให้มีแนวกันชน (Eco Zone) หรือ Protection Strip โดยรอบพื้นที่นิคมฯ เพื่อให้มีระยะห่างที่เหมาะสม

ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน 
 มีการตั้งโรงผลิตน้ าประปาและจา่ยน้ าประปาในบริเวณพืน้ที่ระดบัสงู เพื่อประหยัดพลงังานจากการใชป้ั๊มสบูจ่ายน้ า และ    

มีการตั้งโรงบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะในบริเวณระดบัต่ า 
2) ระบบถนน 

 มีการพิจารณาเลือกใช้วัสดทุี่ท ามาจากวัสด ุRecycle มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างถนนและทางเท้า 
 มีการจัดเส้นทางวิ่งส าหรับรถขนส่งสารเคมีที่มีอันตราย วัตถุอันตราย สารพิษ ในนิคมฯ รวมทั้งก าหนดเวลา          

ที่เหมาะสมในการขนส่ง 
 มีการจัดเตรียมช่องทางจักรยานกว้างอย่างน้อย 1 เมตร เพิ่มเติมในบริเวณทางเทา้หรือไหล่ทางของถนน 
 มีการปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นซึ่งไม่ต้องการน้ ามากดูแลรักษาง่าย ในพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนหรือพื้นที่ข้างในแนวเขตทาง 
 นิคมฯ ขนาด 5,000 ไร่ ต้องมีทางเข้า-ออก ถนนสายประธาน ขนาด 6 ช่องจราจร อย่างน้อย 1 ทาง 
 นิคมฯ ขนาด 5,000 ไร่ - 8,000 ไร่ ต้องมีทางเข้า-ออก  ถนนสายประธาน ขนาด 6-8 ช่องจราจรอย่างน้อย 2 ทาง 
 นิคมฯ ขนาด 8,000 ไร่ - 10,000 ไร ่ต้องมีทางเข้า-ออก ถนนสายประธาน ขนาด 8 ช่องจราจรอย่างน้อย 3 ทาง 
 กรณีที่ระดับความสงูที่กึ่งกลางผวิถนนต่ ากวา่ระดบัพื้นดนิที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้คลุมดนิมากกว่า 1 เมตร 

และห่างจากเขตทางน้อยกว่า 3 เมตร ต้องท าระบบระบายน้ าชัว่คราวในพื้นที่เพื่อลดปัญหาน้ าฝนกัดเซาะหนา้ดิน 
จนกว่าจะมสีิ่งปลูกสร้างและระบบระบายน้ าถาวรในพื้นทีด่ังกลา่ว 

 ระบบสญัญาณไฟจราจร ระบบไฟแสงสว่าง ต้องใช้หลอดไฟทีป่ระหยัดพลังงานหรือระบบพลังงานทดแทนอื่น ๆ 
 

แบบ กนอ.นค.002 
หน้า 4 ของ 6 หน้า 

 



 

 

 

3) ระบบระบายน ้าฝนและป้องกันน ้าท่วม 

 ต้องออกแบบพื้นที่ว่างซึ่งเป็นพืน้ที่ส่วนกลางให้มีการซึมซับน้ าเฉลี่ยคิดเป็น 50% ของพื้นที่ว่างส่วนกลาง 
 มีระบบเฝา้ระวังระดบัน้ าภายนอก และระบบแจ้งเตือนภัยน้ าทว่มล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 – 5 วัน เมื่อระดับน้ า

โดยรอบมีแนวโน้มสูงขึน้ และน้ ามีโอกาสท่วมพื้นทีน่ิคมฯ  
 มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุทกภัย 
 มีบ่อพักน้ าขนาดใหญ ่เพื่อชะลอน้ าก่อนปล่อยออกนอกพื้นที่โครงการ 
 มีระบบการน าน้ าฝนกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
 ระบบป้องกันอุทกภัยจะต้องถูกออกแบบโดยใช้ข้อมูลน้ าท่วมสูงสุดในรอบ 100 ป ี
4) ระบบประปา 

 มีบ่อพักน้ าขนาดใหญ่และระบบกักเก็บน้ าฝน เพื่อเก็บน้ าดิบส าหรับระบบผลิตน้ าประปา 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
 น้ าดบิต้องมาจากแหล่งน้ าผิวดนิที่มีศักยภาพเป็นหลัก 
 มีการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้/สนามหญ้า หล่อเย็น และท าความสะอาดถนน/พื้นที่ส่วนกลาง 
 ส าหรับนิคมฯ ที่มีความต้องการใช้น้ าหลายประเภท ต้องออกแบบให้ระบบฯ สามารถต่อท่อแยกจากระบบผลิตรวม 

เพื่อน าน้ ามาใช้จากกระบวนการผลิตตามความเหมาะสมกับคณุภาพน้ าที่แต่ละประเภทอุตสาหกรรมต้องการ 
5) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 ที่ตั้งของระบบบ าบัดน้ าเสียต้องอยู่ในพื้นที่ต่ า เพื่อให้น้ าเสียในทอ่ไหลเข้าสู่ระบบบ าบัดโดยใช้แรงโน้มถ่วง 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องอยู่ห่างจากร้ัวโครงการหรือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภายนอกอันอาจเป็นเขตชมุชน 
 มีการน าน้ าเสียทีผ่่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ในพืน้ที่นิคมฯ อยา่งน้อย 15% 
 จะต้องมีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) เพื่อเป็นจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ก่อนที่จะระบายทิ้งหรือขายเป็น   

น้ าเกรด 2/ ใช้ประโยชน์อื่นใดตอ่ไป 
6) ระบบก้าจดัขยะ 

 มีศูนย์รับแลกเปลี่ยนของเสีย 3R 
 มีศูนย์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนของเสียในนิคมฯ และเครือข่าย 
7) ระบบไฟฟ้า 

 มีโรงงานที่มีการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม โรงไฟฟา้ชีวมวล  
 มีการส่งเสริมการติดตั้งมิเตอร์ย่อยของประเภทพลังงานในอาคาร  เพื่อแยกวัดค่าพลังงานที่ใชส้ าหรับเครื่องจักรกับ

พลังงานที่ใช้ในอาคารออกจากกัน 
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8) ระบบโทรคมนาคม 

 มีอุปกรณ ์Satellite downlink และเครือข่าย Fiber Optic ส าหรับการสื่อสารแบบ High Band Width 
 มีอุปกรณ์รองรับการสื่อสารแบบ Video Conference 
 มีการติดตั้งระบบการท างานอัตโนมัติและระบบสื่อสารในพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจจับควบคุมการเข้าออกอาคาร 

ระบบแสงสวา่ง อุณหภูมิ ความชื้น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสญัญาณเตือนเมื่อน้ าท่วมหรือไฟไหม้ 
 มีอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ าและอากาศที่เชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถบันทึกข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมได้

ทั่วบริเวณโครงการ 
9) ระบบรักษาความปลอดภัย 

 มีการใช้กล้องวงจรปิด ระบบ GPS หรือเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 
10) ส่วนกลางอื่น 

 มีการจัดระบบรถโดยสารร่วมกนั 
 มีศูนย์เผยแพร่ พัฒนาและบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center ) ซึ่งประกอบไปดว้ยศูนย์เฝ้าระวงั

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Emc2) และศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินซึ่งจะตอ้งสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในขั้นต้น และมีความสามารถเตือนภัยแก่โรงงานและ

ชุมชนรอบขา้งอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 มีการจัดพื้นที่สนัทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชมโดยรอบ 
 มีระบบพลังงานร่วม เช่น โรงไฟฟ้า Co-Generation 
 มีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับจอดรถจักรยาน อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื้นที่จอดรถส่วนกลาง 
11) อาคารในนิคมอุตสาหกรรม 

 มีอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ สถาบันอาคารเขียวไทย LEED 
 TREES และ TEEAM 
 มีที่จอดรถจักรยาน ไม่น้อยกว่า 5% ของพื้นที่จอดรถ 
 มีอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เปิดปิดโดยอัตโนมัติตามความต้องการในการใช้งาน 
 มีพื้นที่ใช้สอยที่รองรับแสงจากธรรมชาติมากกว่า 20% ของอาคาร 
 มีระบบกักเก็บน้ าฝน 
 ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 
 ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวหรือมาตรฐานสากล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด 
 ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบมลพิษ และคณุภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและผู้สนใจ  

โดยการน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ ในลักษณะของการมีส่วนร่วม 
 
 

ลงชื่อ………………………………..……. 
      (…………………………….……….) 
ต าแหน่ง………………………….……..… 
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แบบรายละเอียดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
กรณีจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 

 
1. สถานที่ตัง้โครงการ 
     ตั้งอยู่ที่แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................ 
     มีพื้นที่........................................................................ไร่ (แนบแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ) 
2.  สภาพภูมิประเทศทั่วไป 
     [   ] พื้นที่เกษตรกรรม.............................................................................................................................................. 
     [   ] พื้นที่ลุ่มมนี้ าขัง.................................................................................................................................................. 
      [   ] พื้นที่รกร้างว่างเปลา่.......................................................................................................................................... 
      [   ] อื่น ๆ................................................................................................................................................................. 
3.  พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ใน 
 [   ] พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม.................................................................................................................................. 
      [   ] เขตควบคุมมลพิษ............................................................................................................................................. 
     [   ] เขตอนุรักษ์น้ าดิบ.............................................................................................................................................. 
     [   ] ผังเมืองรวม....................................................................................................................................................... 
           อยู่ใน  [   ] เขตสีม่วง ที่ดินประเภท.................................................................................................................. 
                    [   ] เขตสีเขียว ที่ดินประเภท................................................................................................................ 
                    [   ] เขตสี........................ที่ดินประเภท................................................................................................. 
  [   ] อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................................................................................ 
4.  ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย................................................................................................................................ 
5.  ปริมาณความต้องการใช้น้ าของโครงการ ...................................................... ลบ.ม./วัน 
6.   ข้อมูลแหล่งน้ าใช้ (ระบชุื่อแหล่งน้ า) 
 [   ] น้ าผิวดิน.........................................................................  [   ] แม่น้ า...............................................................   
 [   ] คลองธรรมชาติ...................................................................................................  
 [   ] คลองชลประทาน...............................................................................................   
           ระยะห่างจากแหล่งน้ า.................ก.ม.  ความเพียงพอ  [   ] มีน้ าตลอดทัง้ปี   [   ] มีน้ าเฉพาะบางช่วง 
    [   ] น้ าบาดาล 
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 [   ] น้ าประปา (ระบชุื่อเขตประปาที่รับผิดชอบ)....................................ก าลังการผลิต....................ลบ.ม./วัน 
            ปริมาณน้ าที่ให้บริการปัจจุบัน.....................................................ลบ.ม./วัน 
            ความสามารถในการสนับสนนุ....................................................ลบ.ม./วัน 
     [   ] น้ าจาก EAST WATER ความสามารถในการสนบัสนุน.....................................................ลบ.ม./วัน 
            ระยะห่างจากแนวท่อส่งน้ าของ EAST WATER ………………………………………………ก.ม. 
     [   ] อื่น ๆ................................................................................................................................................................. 
     รวมปริมาณแหล่งน้ าใช้ ............................................ ลบ.ม./วัน 
7.  ข้อมูลแหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
     7.1 แหล่งรองรับน้ าทิ้ง (ระบุชื่อแหล่งน้ า) 
          [   ] แม่น้ า.............................................................  [   ] คลองธรรมชาติ........................................................... 
          [   ] คลองชลประทาน...........................................  [   ] ทะเล ……………………….…………………..………………… 
     7.2 ระยะห่างจากแหล่งรองรับน้ าทิง้.....................ก.ม. ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสียโดย.................................. 
          ............................................................................................................................................................................ 
     7.3 ปริมาณน้ า 
          [   ] มีน้ าไหลตลอดทั้งปี              [   ] มีน้ าไหลบางช่วง       [   ] อื่น ๆ…………………………………..……..…. 
8.  การจัดการขยะ : วิธีการจัดการขยะในพื้นที ่
     [   ] อบต.รับก าจัด (ระบุชือ่)..................................................................................................................................... 
     [   ] เทศบาล รับก าจัด (ระบุชื่อ)............................................................................................................................... 
     [   ] ระบบเตาเผา...................................................................................................................................................... 
     [   ] อื่น ๆ ................................................................................................................................................................. 
9. แหล่งชุมชนบริเวณรอบโครงการ : ระยะห่างจากชุมชน (หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน) โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว 
    หรือสถานที่ส าคัญอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง (โปรดระบุ) ภายในระยะ 5 กิโลเมตร จากสถานที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
    1) ...........................................ระยะทางจากทีต่ั้งโครงการ.............ก.ม. ทางทิศ....................................ของโครงการ 
    2) ...........................................ระยะทางจากทีต่ั้งโครงการ.............ก.ม. ทางทิศ....................................ของโครงการ 
    3) ...........................................ระยะทางจากทีต่ั้งโครงการ.............ก.ม. ทางทิศ....................................ของโครงการ 
    4) ...........................................ระยะทางจากทีต่ั้งโครงการ.............ก.ม. ทางทิศ....................................ของโครงการ 
10. อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................................ 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
     ลงชื่อ…………………….……………..……. 
            (……………………..……….……….)  
     ต าแหน่ง…………………………….……..…  
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แบบรายละเอียดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
กรณีขอขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 

 
1.  สถานที่ตัง้โครงการ 
    ตั้งอยู่ที่แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด..................................... 
2.  พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ใน 
 [   ] พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม.................................................................................................................................. 
     [   ] เขตควบคุมมลพิษ.............................................................................................................................................. 
      [   ] เขตอนุรักษ์น้ าดิบ.............................................................................................................................................. 
     [   ] ผังเมืองรวม....................................................................................................................................................... 
           อยู่ในเขต  [   ] สีม่วง ที่ดินประเภท.................................................................................................................. 
                        [   ] สีเขียว ที่ดินประเภท................................................................................................................. 
                        [   ] สี........................ที่ดินประเภท.................................................................................................. 
  [   ]อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................................................................................... 
3.   ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย................................................................................................................................. 
4.   สถานภาพรายงาน EIA 
     รายงาน EIA ฉบับล่าสดุที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ตามหนังสือที่.........................ลงวันที่.................................. 
     (แนบหนังสือเห็นชอบของ สผ.) ขนาดพื้นที่...............................ไร่ (แนบแผนที่มาตรส่วน 1: 50,000  แสดง 
     สถานที่ตัง้ ขอบเขตพื้นที่โครงการตามที่ สผ.ให้ความเห็นชอบ) 
5.   พื้นที่ขอขยายสัญญาร่วมด าเนินงาน 
     จ านวน....................ไร่    [   ]  ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. ........................................ไร่ 
                                   [   ]  อยู่ในระหว่างการศึกษารายงาน EIA จาก สผ. ...................................ไร่ 
 (แนบแผนที่โครงการที่ด าเนนิการจริงและโครงการส่วนขยายในมาตราส่วนเดียวกับแผนที่ แสดงสถานที่ตั้ง 
 ขอบเขต พื้นที่โครงการตามที่ สผ. ให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 2) 
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4.  ข้อมูลรายละเอียดระบบการบรหิารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเภท พื้นที่ตาม EIAที่ผ่าน 
ความเห็นชอบ 

(1) 

พื้นที่การด าเนินการ 
ในปัจจุบัน 

(2) 

พื้นที่ส่วนขยาย 
(3) 

รวมพื้นที่ด าเนินการ
ปัจจุบันและส่วนขยาย 

(2) + (3) 

1. พื้นที่โครงการทั้งหมด(ไร่)     
1.1 พื้นที่อุตสาหกรรม     
1.2 พื้นที่สาธารณูปโภค     
1.3 พื้นท่ีพาณิชยกรรม/ท่ีพักอาศัย     
1.4 พื้นที่สีเขียว     
2. ความต้องการใช้น้ า 
2.1 น้ าดิบ (ลบ.ม./วัน) 

    

2.2 น้ าประปา (ลบ.ม./วัน)     
3. การจัดน้ าใช้     
3.1 ความสามารถในการสนับสนุน 
     น้ าดิบ (ลบ.ม./วัน) 

    

 
 

ประเภท พื้นที่ตาม EIAที่ผ่าน 
ความเห็นชอบ 

(1) 

พื้นที่การด าเนินการ 
ในปัจจุบัน 

(2) 

พื้นที่ส่วนขยาย 
(3) 

รวมพื้นที่ด าเนินการ
ปัจจุบันและส่วนขยาย 

(2) + (3) 

3.2 ขนาดระบบผลิต 
     น้ าประปา(ลบ.ม./วัน) 

    

4. ปริมาณน้ าเสยี (ลบ.ม./วัน)     
5. ประเภท/ขนาดระบบบ าบดั 
   น้ าเสียส่วนกลาง(ลบ.ม./วัน) 

    

6. ปริมาณการน าน้ ากลับมา  
    ใช้ใหม่ (ลบ.ม./วัน) 

    

7. ปริมาณกากของเสีย     
7.1 ขยะทั่วไป (ลบ.ม./วัน)     
7.2 ขยะอันตราย (ตัน/ปี)     
8. ระบบก าจัดกากของเสีย     
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6.  ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
     สิ่งแวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA  
     6.1  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
            [   ]  เป็นไปตามมาตรฐาน 
            [   ]  ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบ)ุ ............................................................................................................... 
     6.2  ผลการปฏบิัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
            [   ]  เป็นไปตามมาตรการฯ 
            [   ]  ไม่เป็นไปตามมาตรการฯ (ระบผุลการด าเนินการที่ไม่เปน็ไปตามมาตรการฯ ทีแ่จ้งไว้ในรายงาน EIA) 
                   ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง 

   1  ……………………………………………………………………………………………..…….. 
   2. ……………………………………………………………………………………………………. 

          (แนบ CD รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการตามรายงาน EIA (ฉบับลา่สุด) ระบชุ่วงเวลา เดือน ................................ ถึง
เดอืน ........................... พ.ศ. ................... 
 
 
 
     ลงชื่อ……………………………….……..……. 
            (……………………………...….……….)  
     ต าแหน่ง………………………….…….……..…  
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แบบหนังสือรับทราบการน าที่ดินมาใช้ด าเนินโครงการ 
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งดูแลพื้นที่ 

 
เลขที่ .............                         ชื่อและที่อยู่หน่วยงาน 
                                                                                                 ………………..…………… 
                    
  วันที่..................เดือน.........……...……...พ.ศ................ 
 

เร่ือง  รับทราบการน าที่ดินมาใช้ด าเนนิโครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรม .................................. 
เรียน  กรรมการ บริษัท ............................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ........................................................... (ถ้ามี) 
 

 ตามที่หนังสือบริษัท..................................................................ที่........................วันที่................................... 
แจ้งความประสงค์ในการน าที่ดนิมาใช้ด าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ..........................................................ต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต าบล..........................................  นั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนต าบล................................ ได้รับทราบการด าเนินโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม........................................ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนน.....…..…………..แขวง/ต าบล........................…….. 
เขต/อ าเภอ...............................จังหวัด.................…….ซึ่งพื้นโครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/องค์การบริหารส่วนต าบล................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 (ชื่อ...........................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

 
 

ชื่อหน่วยงาน................................ 
โทรศัพท์ ...................................... 

โทรสาร ....................................... 
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แบบหนังสือรับรองพื้นที่จัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรมไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน ์
เพื่อการอุตสาหกรรม และไม่เป็นพื้นที่ประกอบกิจการตามกฎหมายอ่ืน 

 

     เขียนที่...............................................................… 
          วันท่ี.................เดือน.........………...……. ..พ.ศ.................. 

 

 ข้าพเจ้าบริษัท...................................................................ที่ตั้ง/ที่อยู่..................หมู่ที.่................ถนน............................. 
แขวง/ต าบล.........................…...เขต/อ าเภอ...............................… จังหวัด.................................โดย........………….………………........... 
ต าแหน่ง.......................................……... ขอรับรองว่าพ้ืนท่ีที่น ามาใช้จัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรม……………………..………..……...……
พื้นทีป่ระมาณ ............................ไร่ เป็นพ้ืนท่ีที่ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่นอกเขต 
 [   ] เขตพระราชฐาน และพื้นท่ีโดยรอบรัศมี 2 กม. 
 [   ] เขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่โดยรอบรัศมี 1 กม. 
 [   ] เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นทีป่่าชายเลนในปัจจุบัน และพื้นท่ีโดยรอบรัศมี 1 กม. 
 [   ] เขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่โดยรอบรศัมี 1 กม. 
 [   ] พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1A 1B และพื้นที่โดยรอบรัศมี 1 กม. 
 [   ] พื้นที่แหล่งโบราณสถาน แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น และพื้นท่ีโดยรอบรัศมี 1 กม. 
 [   ] เขตผังเมืองรวม 
 และในกรณีพื้นที่ท่ีจัดตั้ง/ขยายนิคมอุตสาหกรรม ..............................................อยู่ในเขตพื้นที่วางผังของ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง พื้นที่ดังกล่าว ถูกก าหนดให้ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 [   ] เพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้า  (สีม่วง) 
 [   ] เพื่ออ่ืน ๆ โปรดระบุ ..............................................  
 และไม่ได้น าท่ีดินไปยื่นขอสนับสนนุในการประกอบกิจการตามกฎหมายของหน่วยงานอ่ืน ดังนี้ 
 [   ] เขตประกอบการอตุสาหกรรม 
 [   ] ชุมชนอุตสาหกรรม 
 [   ] เขตปลอดอากร 
 [   ] คลังสินค้าทัณฑ์บน 
 [   ] อื่นๆ ระบุ ……………………………………………….  
 ทั้งนี้ หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบภายหลังแล้วเกดิผลเสียหาย บริษัทฯ ยินยอมให้ กนอ. 
ยกเลิกโครงการ และเรียกค่าเสียหายได้  

  
  ลงช่ือ........................................................... 
        (..........................................................) 
  ต าแหน่ง....................................................... 

 
 ลงช่ือ...........................................................พยาน  ลงช่ือ...........................................................พยาน 
       (...........................................................)         (.........................................................) 
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