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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดนิ นิคมอุตสำหกรรม (ขออนุญำตออกใบจัดสรรที่ดนิ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดนิ นิคมอุตสาหกรรม (ขออนุญาตออกใบจัดสรรที่ดนิ )
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการ
จัดสรรที ่ดินในเขตพืน้ ทีท่ ี ่ประกาศเป็ นนิ คมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ คูม่ ือการอนุมตั ิอนุญาตผู้ร่วมดาเนินงาน (ถ้ าเอกสารครบถ้ วน
และถูกต้ อง)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดนิ นิคมอุตสาหกรรม (ขอ
อนุญาตออกใบจัดสรรที่ดนิ ) 27/03/2015 18:26
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานใหญ่ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถ.นิ คมมักกะสัน แขวงมักกะสัน 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. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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- ผู้ร่วมดาเนินงานต้ องได้ รับการอนุญาตให้ ทาการจัดสรรที่ดนิ (ให้ ไปรังวัดที่ดิน) จากกองบริการธุรกิจผู้ร่วมดาเนินงาน
หรื อรังวัดกับกรมที่ดนิ แล้ ว
- ผู้ร่วมดาเนินงานต้ องได้ รับอนุมตั แิ บบก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคฯ (กนอ.พ.09) กับกองบริการธุรกิจผู้ร่วมดาเนินงาน
- ผู้ร่วมดาเนินงานต้ องยื่นคาขอยื่นรายการประมาณราคาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก (ประกอบการ
ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ )เพื่อขอตรวจระบบสาธารณูปโภคฯ ที่แล้ วเสร็จและไม่แล้ วเสร็จ
- ข้ อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรร
ที่ดนิ ในเขตพื ้นที่ที่ประกาศเป็ นนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553
- ผู้ร่วมดาเนินงานต้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือการอนุมตั อิ นุญาตสาหรับผู้ร่วมดาเนินงาน
- ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
- ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอส่งหนังสือขอออก 15 นาที
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ ให้
เจ้ าหน้ าที่รับหนังสือ และ
ตรวจความครบถ้ วนเอกสาร
ประกอบเบื ้องต้ น

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาคาขอ
2 วัน
ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดนิ
และนัดประชุมผู้ร่วม
ดาเนินงานชี ้แจง
รายละเอียด ถ้ าหากมี
ข้ อบกพร่องที่ต้องแก้ ไขให้ ผ้ ู

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

การนิคม
(เจ้ าหน้ าที่และผู้
อุตสาหกรรมแห่ง ร่วมดาเนินงานตก
ประเทศไทย
ลงกันว่าจะแก้ ไข
แล้ วเสร็จภายในกี่
วัน)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ร่วมดาเนินงานนาเอกสาร
และผังจัดสรรกลับไปแก้ ไข
และส่งกลับมาให้ กบธ.
พิจารณา
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาจัดทา
หนังสืออนุญาตให้ ทาการ
จัดสรรและออกใบอนุญาต
ให้ ทาการจัดสรรที่ดนิ และ
คิดค่าธรรมเนียม

1 วัน

การลงนาม

ผอ.กบธ. ผอ.ฝบผ. และ
ผช.ผวก.บส. เห็นชอบการ
ขอออกใบอนุญาตทาการ
จัดสรรที่ดนิ

6 ชัว่ โมง

การลงนาม

รผก.บส. ลงนามอนุญาต 4 ชัว่ โมง
หนังสือให้ ทาการจัดสรร
และออกใบอนุญาตให้ ทา
การจัดสรรที่ดิน และหนังสือ
แจ้ งผู้ร่วมดาเนินงาน กับ
เจ้ าพนักงานที่ดินจังหวัด

การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

การลงนาม

เจ้ าหน้ าที่ออกเลขที่หนังสือ 1 ชัว่ โมง
แจ้ งผู้ร่วมดาเนินงาน
หนังสืออนุญาตให้ ทาการ
จัดสรรและใบอนุญาตทา

การนิคม
(การยื่นขอ
อุตสาหกรรมแห่ง อนุญาตทาการ
ประเทศไทย
จัดสรรที่ดนิ ในครัง้
แรก การนิคมฯ ไม่

3)

4)

5)

6)

การนิคม
(ถ้ าเอกสาร
อุตสาหกรรมแห่ง ครบถ้ วนและ
ประเทศไทย
ถูกต้ อง จะ
อนุญาตให้ ออก
ใบอนุญาตจัดสรร
ที่ดนิ ภายใน 5 วัน
ทาการ นับจาก
ขันตอนนี
้
้)
การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

การจัดสรรที่ดิน ผังจัดสรร
ที่ดนิ เอกสารโครงการและ
วิธีการจัดสรรที่ดิน และผู้
ร่วมดาเนินงานชาระ
ค่าธรรมเนียมทาการจัดสรร
ที่ดนิ และผู้ยื่นหนังสือนา
ใบเสร็จชาระเงินมารับ
หนังสืออนุญาตให้ ทาการ
จัดสรรที่ดนิ และใบอนุญาต
จัดสรรที่ดนิ แผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรร
กับเจ้ าหน้ าที่

หมำยเหตุ

เก็บค่าธรรมเนียม
ในการอนุมตั ิ แต่
จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเมื่อ
บริษัทฯ มีการยื่น
ขออนุญาตจัดสรร
ที่ดนิ เพิ่มเติม)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

ผู้ร่วมดำเนินงำน ทำหนังสือขอ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-
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ที่

2)

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ออกใบอนุญำต
ให้ ทำกำรจัดสรร
ที่ดนิ
แผนผังโครงกำร และวิธีกำร
จัดสรรที่ดนิ
โฉนดที่ดนิ ที่ขอ กรมที่ดนิ
ทำกำรจัดสรร
ที่ดนิ (ที่รังวัด
แล้ ว) ที่ปลอด
ภำระผูกพันจำก
ธนำคำร หรื อ
สถำบันกำรเงิน
(หำกในกรณีที่
โฉนดที่ดนิ ติด
ภำระผูกพัน ให้
มีหนังสือยินยอม
จำกธนำคำร หรื อ
สถำบันกำรเงิน
ยินยอมให้ นำ
โฉนดที่ดนิ มำทำ
กำรจัดสรรได้ )
หนังสือมอบ
กรมกำรปกครอง
อำนำจ พร้ อม
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ และ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

6

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(1.ใช้ สำหรับกรณี
กรรมกำรผู้มี
อำนำจไม่สำมำรถ
มำดำเนินกำรด้ วย
ตนเองได้ 2. ปิ ด
อำกรแสตมป์
เป็ นไปตำม
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ที่

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รำยงำนกำร
ประชุมบริษัทผู้
ร่วมดำเนินงำน
หนังสือรับรองนิติ กรมกำรปกครอง
บุคคลของร่วม
ดำเนินงำน ไม่
เกิน 6 เดือน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

0

1

ชุด

หมำยเหตุ
ประมวลรัษฎำกร
3. ลงนำม
ประทับตรำบริษัท
ฯ (ระบุไว้ ตำม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล) 4.
พิจำรณำข้ อควำม
กำรมอบอำนำจให้
สอดคล้ องตำม
วัตถุประสงค์ของ
กำรยื่นคำขอ 5.
กรณีเป็ นกำรมอบ
อำนำจช่วงต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจขัน้ แรก
พร้ อมเอกสำร
ต่ำงๆให้ ครบถ้ วน
6. รับรองสำเนำ
เอกสำรทุกแผ่น)
-

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มี
อำนำจ
ลงนำมพร้ อมตรำ
ประทับบริษัทฯ
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรม และ
หนังสือรับรอง
บริษัทวิศวกรที่
ปรึกษำ
ผู้ออกแบบ
แผนผังโครงกำร
จัดสรรที่ดนิ

สภำวิศวกร

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ
ตำมหนังสือรับรอง
ฯ หรื อผู้รับมอบ
อำนำจตำม
หนังสือมอบ
อำนำจ)
(วิศวกรและ
สถำปนิกผังเมือง
คุณวุฒิสำมัญ
อย่ำงน้ อย และ
หนังสือ จด
ทะเบียนบริษัทฯ
ไม่เกิน 6 เดือน)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ถ้ ำผู้ร่วมดำเนินงำน มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำรจัดสรรที่ดนิ อีก จะต้ องชำระค่ ำบริกำรใน
กำรอนุญำตฯ ไร่ ละ 250 บำท เศษของ เศษของไร่ ให้ คิดเป็ น 1 ไร่ (คิดค่ ำบริกำรตำมจำนวนพืน้ ที่ (ไร่ )
ที่ขออนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดนิ )
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน www.ieat.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ทาหนังสือถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ ((ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที ่/ส่งทางไปรษณี ย์/ช่องทางอื ่นๆ เช่น ตูร้ ับข้อร้ องเรี ยน))
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แจ้ งโดยวาจามายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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4)
5)
6)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 2530561
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (GC 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ 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
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาการพิจารณาคาขอตามคูม่ ือฉบับนี ้ จะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์และผู้ขออนุญาตออกใบอนุญาต
จัดสรรที่ดนิ ต้ องเซ็นชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
chupan Klaibanyen
กิตติวฒ
ั น์ ตรี เจริญสมบูรณ์
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

