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คู่มือสำหรั บประชำชน: เสนอโครงกำรจัดตัง้ หรือขยำยนิคมอุตสำหกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: เสนอโครงการจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ. การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

3)

พระราชบัญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
180 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] คูม่ ือเสนอโครงการจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรม
06/05/2015 19:43
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานใหญ่ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิ คมมักกะสัน แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มี พกั
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เทีย่ ง))
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประสงค์จะจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ กนอ.
กาหนด โดยต้ องยื่นคาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมเอกสารประกอบตามแบบที่ กนอ. กาหนด ณ สานักงานใหญ่
กนอ.
การพิจารณาคาขอจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน ผู้ยื่นคาขอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน ดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอโครงการจัดตังหรื
้ อขยายนิคมอุตสาหกรรม
1.1 เป็ นนิตบิ คุ คลไทย
1.2 เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง หรื อ หลักฐานแสดงการจะได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในที่ดิน
(สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดนิ ) ที่เจ้ าของที่ดินยินยอมให้ ดาเนินการเป็ นนิคมอุตสาหกรรมได้ ทังนี
้ ้ ณ วันประการเขตนิคม
อุตสาหกรรม ผู้เสนอโครงการจะต้ องเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
2. หลักเกณฑ์
2.1 ประเภทของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน
2.1.1. นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื ้นที่ที่ประกาศเป็ นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ กนอ. ซึง่
ประกอบด้ วย
2.1.1.1. เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป คือ เขตพื ้นที่ที่กาหนดไว้ สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมการบริ การ หรื อกิจการ
อื่นที่เป็ นประโยชน์หรื อเกี่ยวเนื ้องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรื อการบริการ
2.1.1.2. เขตประกอบการเสรี คือ เขตพื ้นที่ที่กาหนดไว้ สาหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรื อกิจการ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรื อพาณิชยกรรม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมัน่ คงของ
รัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อ ความจาเป็ นอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยของที่
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นาเข้ าไปในเขตดังกล่าวจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
2.1.2 นิคมอุตสาหกรรมบริการ หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดพื ้นที่เพื่อรองรับการประกอบกิจการบริการที่
กนอ. กาหนด ทังนี
้ ้ ให้ มีพื ้นที่สาหรับการประกอบกิจการโรงงานได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของพื ้นที่โครงการ
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
เรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1. ยื่นคาขอจัดตังหรื
้ อขยาย 1 วัน
นิคมอุตสาหกรรมร่วม
ดาเนินงาน (กนอ.ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
ตามรายละเอียดในคูม่ ือ)

การพิจารณา

1. การพิจารณาความ
15 วัน
ถูกต้ องของข้ อมูลตาม
เอกสาร (กนอ. จะส่ง
เอกสารให้ หน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
กพธ., กวก., กสพ.
พิจารณาความถูกต้ องของ
ข้ อมูลตามเอกสารที่ยื่นคา
ขอ ภายใน 7 วัน) 2. เมื่อ
เอกสารผ่านการพิจารณา
กนอ. จะดาเนินการนัด
หมาย เพื่อตรวจสอบสถาน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
(กนอ.ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมแห่ง คาขอและเอกสาร
ประเทศไทย
ประกอบเบื ้องต้ น
เมื่อเอกสาร
ครบถ้ วนจึงเริ่ม
กระบวนงาน)
การนิคม
(กนอ. นัดหมายผู้
อุตสาหกรรมแห่ง ยื่นคาขอชี ้แจง
ประเทศไทย
รายละเอียดและ
ตรวจสอบสถาน
ที่ตงโครงการ)
ั้
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ที่ตงโครงการ
ั้
(กนอ. นัด
หมายผู้ยื่นคาขอชี ้แจง
รายละเอียดและตรวจสอบ
สถานที่ตงโครงการภายใน
ั้
15 วัน )
การพิจารณา

เสนอ คณะกรรมการ กนอ.
พิจารณา

40 วัน

-

แจ้ งผลพิจารณาการร่วม
ดาเนินงาน

4 วัน

3)

4)

การนิคม
(สรุปข้ อมูลเสนอ
อุตสาหกรรมแห่ง คณะกรรมการ
ประเทศไทย
กนอ. พิจารณา
การขอจัดตังหรื
้ อ
ขยายนิคม
อุตสาหกรรมร่วม
ดาเนินงาน)
การนิคม
(กนอ. จะแจ้ งผล
อุตสาหกรรมแห่ง การพิจารณาของ
ประเทศไทย
คณะกรรมการ
กนอ.ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ภายหลังจากที่
คณะกรรมการ
กนอ.รับรอง
รายงานการ
ประชุม และใน
กรณีที่
คณะกรรมการ
กนอ. อนุมตั ใิ ห้
ร่วมดาเนินงาน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ลงนามสัญญาร่วม
ดาเนินงาน

5)

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

120 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคา
ขอมาลงนามใน
สัญญาร่วม
ดานเิิ นงานกับ
กนอ. ภายใน 120
วัน นับจากวันที่
กนอ.มีหนังสือแจ้ ง
ผลการพิจารณา
คาขอ)
การนิคม
(กนอ. แจ้ ง
อุตสาหกรรมแห่ง กาหนดการลง
ประเทศไทย
นามสัญญาร่วม
ดาเนินงาน
ภายใน 120 วัน
กนอ. นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการ
กนอ.มีมติ โดย
จะแจ้ งเตือนทุก
60 วัน ทังนี
้ ้ หาก
ผู้ยื่นไม่ลงนามใน
สัญญา ภายใน
180 วัน กนอ.
จะแจ้ งยกเลิกการ
ร่วมดาเนินงาน)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 180 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 1
บุคคล
การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

งบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

2)

หมำยเหตุ
(หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลของกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวง
พาณิชย์ และ
บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่ออกให้ ไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวัน
ยื่นคาขอ)
(งบการเงินที่ได้ รับ
การรับรองจากผู้
ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต ย้ อนหลัง
3 ปี (ถ้ ามี))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ กนอ.
นค.001

1)

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(แบบคาขอเสนอ
พื ้นที่เพื่อร่วม
ดาเนินงานจัดตัง้
นิคมอุตสาหกรรม
สาหรับนิคม
อุตสาหกรรมใหม่/
นิคมอุตสาหกรรม

7/13

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

แบบ กนอ.
นค.002

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

1

ฉบับ

แบบ กนอ.
นค.003 หรื อ
กนอ.นค.004

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

1

ฉบับ

กนอ.นค.005

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

1

ฉบับ

แบบ กนอ.
นค.006

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

1

1

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

หมำยเหตุ
ส่วนขยาย (กนอ.
นค.001))
(รายละเอียด
โครงการ
วัตถุประสงค์
ประเภทนิคม
อุตสาหกรรม
ประเภทของ
อุตสาหกรรมหรื อ
กิจการที่จะเข้ าใช้
พื ้นที่ (กนอ.
นค.002))
(รายละเอียด
ข้ อมูลทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
เบื ้องต้ น)
(หนังสือรับทราบ
การนาที่ดนิ มาใช้
ดาเนินโครงการ
จัดตังนิ
้ คม
อุตสาหกรรมจาก
หน่วยงานท้ องถิ่น
ซึง่ ดูแลพื ้นที่
(กนอ.นค.005))
(หนังสือรับรอง
โดยผู้ขอจัดตังหรื
้ อ
ขยายนิคม
อุตสาหกรรมร่วม
ดาเนินงาน ยืนยัน
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ที่

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สาเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
หรื อ สาเนา
หนังสือแสดง
สิทธิในที่ดนิ หรื อ
หลักฐานการจะ
ได้ มาซึง่
กรรมสิทธิ์หรื อ
สิทธิครอบครอง
ในที่ดนิ (สัญญา
จะซื ้อจะขาย
ที่ดนิ ) ที่เจ้ าของ
ที่ดนิ ยินยอมให้
ดาเนินการเป็ น
นิคม
อุตสาหกรรมได้
(ระบุไว้ ในสัญญา
จะซื ้อจะขาย
ที่ดนิ )
สาเนาระวาง
กรมที่ดนิ
ที่ดนิ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ชุด

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ว่าพื ้นที่จดั ตังนิ
้ คม
อุตสาหกรรมไม่ขดั
ต่อการใช้
ประโยชน์เพื่อการ
อุตสาหกรรม และ
ไมเป็ นพื ้นที่
ประกอบกิจการ
ตามกฎหมายอื่น
(กนอ.นค.006))
-

(สาเนาระวางที่ดนิ
ของสานักงาน
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัญชีโฉนดที่ดิน

-

1

1

ชุด

แผนที่มาตรา
ส่วน 1 : 50,000

กรมแผนที่ทหาร

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

8)

9)

แนวคิดการ
ออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความ
10) สะดวกเบื ้องต้ น
(Conceptual
Design)

หมำยเหตุ
ที่ดนิ )
(ผู้ยื่นคาขอ ต้ อง
จัดทาบัญชีโฉนด
ที่ดนิ ซึง่
ประกอบด้ วย
รายการบัญชี
โฉนดที่ดนิ โดยมี
การจัดเรี ยงลาดับ
ตามระวางที่ดนิ
เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ในการ
ตรวจสอบรายการ
โฉนดที่ดนิ )
(แผนที่มาตราส่วน
1 : 50,000 แสดง
ตาแหน่งที่ตงของ
ั้
พื ้นที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ
(ขนาดเท่ามาตรา
ส่วนจริง))
(ผู้ยื่นคาขอ ต้ อง
ดาเนินการจัดทา
แนวคิดการ
ออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคสิ่ง
อานวยความ
สะดวกเบื ้องต้ น
(Conceptual
Design))
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แผนผังแสดงการ ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
11) (Land use plan)

1

แผนการลงทุน แผนการเงิน
แหล่งเงินทุน
12) และการวิเคราะห์
ผลตอบแทน
โครงการ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

แผนที่โครงการ 1
บริเวณกรอบ
พื ้นที่ที่ได้ รับ
ความเห็นชอบ
รายงาน EIA
13) จาก สผ.พร้ อม
แผนที่โครงการที่
ขอขยายในมาตร
ส่วนเดียวกัน
(กรณีการขอ
ขยายพื ้นที่)
ผังเมืองปั จจุบนั
กรมโยธาธิการและ 1
ผังเมือง

1

ฉบับ

1

ฉบับ

14)

หมำยเหตุ
(ผู้ยื่นคาขอ ต้ อง
ดาเนินการจัดทา
แผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ
(Land use plan))
(ผู้ยื่นคาขอ ต้ อง
ดาเนินการจัดทา
แผนการลงทุน
แผนการเงิน แหล่ง
เงินทุน และการ
วิเคราะห์
ผลตอบแทน)
-

(โดยระบุขอบเขต
พื ้นที่ที่ขอจัดตัง้
หรื อขยายให้
ชัดเจน (กรณี
โครงการอยู่ในเขต
ผังเมือง))
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือสนับสนุน การนิคม
การใช้ น ้าจาก
อุตสาหกรรมแห่ง
15)
หน่วยงานที่
ประเทศไทย
เกี่ยวข้ อง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(อาทิเช่น กปภ.
กรมชลประทาน
บริ ษัทจัดสรรน ้าใน
โครงการ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรร่ วมดำเนินงำน(ตำมที่ กนอ.กำหนด)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ผูร้ ่ วมดาเนิ นงานจะต้องชาระ ณ วันลงนามในสัญญาร่ วมดาเนิ นงานโดยชาระเพียงครั้งเดี ยว ตาม
ขนาดพืน้ ที ่โครงการและเป็ นไปตามประกาศของ กนอ. ดังนี ้
ไม่เกิ น 500 ไร่ อัตราการชาระ 919,600 บาท ส่วนทีเ่ กิ นกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิ น 1,000 ไร่ อัตราชาระ 290,400
บาท ส่วนทีเ่ กิ นกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิ น 3,000 ไร่ อัตราชาระ 1,210 บาท/ไร่ ส่วนที ่เกิ นกว่า 3,000 ไร่ ขึ้นไป
121 บาท/ไร่ )
2)

ค่ ำกำกับกำรบริกำร (ตำมที่ กนอ.กำหนด)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ผูร้ ่ วมดาเนิ นงานจะต้องวางหลักประกันสัญญา ณ วันลงนามในสัญญาเต็มจานวนและชาระเงิ นสด
ณ ปี ที ่ 3 ของสัญญาฯ เป็ นต้นไป ตามขนาดพืน้ ที ่ ดังนี ้ ไม่เกิ น 500 ไร่ อัตราการชาระ 1,210,000 บาท/ปี ส่วน
ทีเ่ กิ นกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิ น 1,000 ไร่ อัตราการชาระ 532,400 บาท/ปี ส่วนทีเ่ กิ นกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิ น
3,000 ไร่ 242 บาท/ไร่ /ปี และส่วนทีเ่ กิ นกว่า 3,000 ไร่ ขึ้นไป อัตราการชาระ 121 บาท/ไร่ /ปี )

3)

ค่ ำประชำสัมพันธ์ และกำรส่ งเสริมกำรลงทุน (ตำมที่ กนอ.กำหนด)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ผูร้ ่ วมดาเนิ นงานต้องชาระในอัตราไร่ ละ 12,100 บาท ของพืน้ ทีข่ าย โดยแบ่งชาระเป็ นงวด ๆ ดังนี ้
งวดที ่ 1 ชาระเป็ นเงิ นสด 5% ของค่าประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการลงทุนของพืน้ ที ่ขายในแต่ละระยะ และวาง
หลักประกันสัญญา 10% ของค่าประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการลงทุน ณ วันลงนามในสัญญา
งวดที ่ 2 ชาระเป็ นเงิ นสด 5% ของค่าประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการงทุนของพืน้ ทีข่ ายทีไ่ ด้ประกาศเป็ นเขตนิ คม
อุตสาหกรรม โดยชาระภายใน 7 วัน นับแต่วนั นทีไ่ ด้รับแจ้งจาก กนอ.
งวดต่อ ๆ ไป ชาระเป็ นเงิ นสดในอัตราร้อยละ 90 ของอัตราค่าประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการลงทุน ณ ขณะนัน้
ตามพืน้ ทีท่ ีไ่ ด้รับอนุญาตให้ใช้ทีด่ ิ นจาก กนอ. โดยชาระภายในวันสิ้ นเดื อนของเดื อนถัดไป นับแต่เดื อนที ผ่ ใู้ ช้ที่ดิน
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ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน)
4)

กองทุนหลักประกันเพื่อกำรบำรุ งรั กษำและสร้ ำงทดแทนระบบสำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกของนิคมอุตสำหกรรม (ตำมที่ กนอ.กำหนด)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (1. ผูร้ ่ วมดาเนิ นงานต้องวางหลักประกันสัญญาในอัตราร้ อยละ 10 ของวงเงิ นกองทุนหลักประกัน
เพือ่ การบารุงรักษาฯ พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาในแต่ละระยะ ณ วันลงนามในสัญญา โดยชาระตามขนาดของพืน้ ที ่ ไม่เกิ น
500 ไร่ อัตราการชาระ 30,000 บาท/ไร่ ส่วนทีเ่ กิ นกว่า 500 ไร่ แต่ไม่เกิ น 1,000 ไร่ อัตราการชาระ 20,000 บาท/
ไร่ ส่วนทีเ่ กิ นกว่า 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิ น 2,000 ไร่ อัตราการชาระ 15,000 บาท/ไร่ ส่วนทีเ่ กิ น 2,000 ไร่ แแต่ไม่เกิ น
3,000 ไร่ อัตราการชาระ 10,000 บาท/ไร่ และส่วนทีเ่ กิ นกว่า 3,000 ไร่ ขึ้นไป อัตราการชาระ 5,000 บาท/ไร่
โดยกาหนดมูลค่าเงิ นกองทุนหลักประกันเพือ่ การบารุงรักษาทัง้ หมดไว้สูงสุด 60 ล้านบาท
2. เมื ่อขายพืน้ ที ไ่ ด้ ผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องนาเงิ นสมทบเข้ากองทุนหลักประกันเพือ่ การบารุงรักษาฯ ต่อพืน้ ที ข่ าย 1 ไร่
จนครบตามมูลค่าเงิ นกองทุนหลักประกันเพือ่ การบารุงรักษาทัง้ หมด)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน www.ieat.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนเป็ นหนังสือ
หมายเหตุ ((ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที ่/ส่งทางไปรษณี ย์/ช่องทางอื ่น ๆ เช่น ตูร้ ับเรื ่องร้ องเรี ยน))
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ทางโทรศัพท์ หมายเลย 02- 2530561
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน
หมายเหตุ ((GC 1111) สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี )
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง 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
ระยะเวลาการพิจารณาคาขอตามคูม่ ือฉบับนี ้ จะเริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารเบื ้องต้ นครบถ้ วนสมบูรณ์

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
รังสรรค์ ธาดามงคลกุล
วิวฒ
ั น์ สัมมาชีววัฒน์
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

