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คู่มือสำหรั บประชำชน: คำขอทั่วไป (กนอ.01/3) กรณีคืนสิทธิและกำรรับคืนสิทธิกำรใช้ ท่ ดี นิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: คาขอทัว่ ไป (กนอ.01/3) กรณีคืนสิทธิและการรับคืนสิทธิการใช้ ที่ดนิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1)
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไข
ในการประกอบกิ จการในนิ คมอุตสาหกรรม พ.ศ.2551 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
2)

พระราชบัญญัติการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยขันตอน
้
และระยะเวลาการพิจารณาคาขอเกี่ยวกับการใช้ ที่ดนิ การก่อสร้ างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบตั ใิ น
การอนุญาตให้ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
3 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 45
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 50
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 5
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 09/07/2015 17:28
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานใหญ่ การนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิ 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)
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2)

3)

หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ สานักงานนิ คมอุตสาหกรรมที ่โรงงานตัง้ อยู่ /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 สถานที่ให้ บริการ สานักงานใหญ่ / สานักงานนิ คมอุตสาหกรรม/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. ระบบอนุมตั ิ อนุญาตอิ เล็กทรอนิ กส์ ของ กนอ. มี ชื่อภาษาอังกฤษคื อ e-Permission and
Privilege หรื อ e-PP
2. ช่องทางเข้าใช้ระบบ e-pp.ieat.go.th
3. ความรวดเร็ วในการกรอกคาขอและ Upload เอกสารขึ้นกับข้อจากัดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. ท่านต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานระบบ e-PP
)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์การพิจารณา
กรณีผ้ ปู ระกอบการ (ผู้เช่า)ที่ได้ รับโอนสิทธิการใช้ ที่ดนิ โดยการเช่า หรื อโดยการยินยอม ต่อมาผู้เช่าไม่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการหรื อเลิกใช้ พื ้นที่ จะดาเนินการเป็ นกรณีการขอคืนสิทธิ / รับคืนสิทธิการใช้ ที่ดนิ ซึ่งต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. การขอคืนสิทธิการใช้ ที่ดนิ ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้เช่าหรื อผู้รับได้ ความยินยอมให้ ใช้ พื ้นที่ ยื่นคาขอทัว่ ไป (กนอ.01/3)
2. การรับคืนสิทธิการใช้ ที่ดนิ ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้ให้ เช่าหรื อผู้ให้ ความยินยอมให้ ใช้ พื ้นที่ ยื่นคาขอทัว่ ไป (กนอ.01/3)
3. ทังสองกรณี
้
ให้ ยื่นคาขอในคราวเดียวกัน
4. ข้ อพีงระวัง การขอคืนสิทธิการใช้ ที่ดนิ ของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี เมื่อการนิคมอุตสาหกรรมพิจารณา
อนุมตั ิการคืนสิทธิแล้ ว จะส่งผลให้ หนังสืออนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เป็ นอันยกเลิ ก จะ
ส่งผลต่อธุรกรรมที่ต้องดาเนินการอาทิเช่น การนาของเข้ าของออกจากเขตประกอบการเสรี จะกระทามิได้
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ขันตอนระยะเวลาเวลาพิ
้
จารณา
1.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ระยะเวลาในการพิจารณาตามคูม่ ือฉบับนี ้เป็ นการพิจารณาสาหรับกรณีปกติทวั่ ไป โปรดดู
กรณียกเว้ นในหมายเหตุด้านล่างคูม่ ือ
2. ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ 2 ชัว่ โมง
ของคาขอและเอกสารแนบ

การพิจารณา

พิจารณาคาขอ จัดทา
หนังสืออนุญาตพร้ อม
เงื่อนไขแนบท้ ายฯ (ถ้ ามี)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอผู้มีอานาจลงนาม และ 1 วันทาการ
แจ้ งผลการพิจารณาผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์โทรสาร
หรื อทางอีเมล์ที่ผ้ ยู ื่นคาขอ
ได้ กรอกไว้

1)

2)

3)

2 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การนิคม
(กองอนุญาตผู้
อุตสาหกรรมแห่ง ประกอบกิจการ /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
การนิคม
(กองอนุญาตผู้
อุตสาหกรรมแห่ง ประกอบกิจการ /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)
การนิคม
(กองอนุญาตผู้
อุตสาหกรรมแห่ง ประกอบกิจการ /
ประเทศไทย
สานักงานนิคม
อุตสาหกรรมที่
โรงงานตังอยู
้ ่)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
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ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ชุด

3

ชุด

2)

หมำยเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดำ) พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
((ใช้ สำหรับกรณี
ต้ องทำนิตกิ รรม
กับ กนอ. ในฐำนะ
บุคคลธรรมดำ)
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

1)

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ชุด

หมำยเหตุ
((ใช้ สำหรับกรณี
นิตบิ คุ คล) พร้ อม
รำยละเอียด
วัตถุประสงค์ (มี
อำยุไม่เกิน 6
เดือน) ที่
สอดคล้ องกับกำร
ประกอบกิจกำร
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัญชีรำยชื่อผู้ถือ กรมพัฒนำธุรกิจ
หุ้น (บอจ.5)
กำรค้ ำ

0

3

ชุด

หนังสือมอบ
อำนำจ พร้ อม
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน หรื อ
สำเนำ Passport

1

2

ชุด

2)

3)

หมำยเหตุ
ถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
พร้ อมตรำประทับ
บริษัทฯ ตำม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
อำนำจตำม
หนังสือมอบ
อำนำจ)
((มีอำยุไม่เกิน 6
เดือน) ที่มีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
พร้ อมตรำประทับ
บริษัทฯ ตำม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
อำนำจตำม
หนังสือมอบ
อำนำจ)
(1.ใช้ สำหรับกรณี
กรรมกำรผู้มี
อำนำจไม่สำมำรถ
มำดำเนินกำรด้ วย
ตนเองได้ 2. ปิ ด
อำกรแสตมป์
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ของผู้มอบ
อำนำจและผู้รับ
มอบอำนำจ

4)

แผนผังแปลง
ที่ดนิ อำคำรที่
ประสงค์จะคืน
สิทธิ / รับคืนสิทธิ
กำรใช้ ที่ดนิ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

3

ชุด

หมำยเหตุ
เป็ นไปตำม
ประมวลรัษฎำกร
3. ลงนำม
ประทับตรำบริษัท
ฯ (ระบุไว้ ตำม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล) 4.
พิจำรณำข้ อควำม
กำรมอบอำนำจให้
สอดคล้ องตำม
วัตถุประสงค์ของ
กำรยื่นคำขอ 5.
กรณีเป็ นกำรมอบ
อำนำจช่วง ต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจขันแรก
้
พร้ อมเอกสำร
ต่ำงๆให้ ครบถ้ วน
6. รับรองสำเนำ
เอกสำรทุกแผ่น)
(กำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
พร้ อมตรำประทับ
บริษัทฯ ตำม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผังแม่บท (พร้ อม ระบุแปลงที่ดนิ ที่
ประสงค์คืนสิทธิ
/ รับคืนสิทธิกำร
ใช้ ที่ดนิ )

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

3

5)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำบริกำร
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 น่ ๆ เช่น ตู้รับข้อร้องเรี ยน)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แจ้ งโดยวาจามายังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ -

ชุด

หมำยเหตุ
อำนำจตำม
หนังสือมอบ
อำนำจ)
(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
พร้ อมตรำประทับ
บริษัทฯ ตำม
หนังสือรับรองฯ
หรื อผู้รับมอบ
อำนำจตำม
หนังสือมอบ
อำนำจ)
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4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 2530561
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
1)
คาขอทัว่ ไป (กนอ.01/3)
(คาขอมี จาหน่ายทีส่ านักงานใหญ่ และสานักงานนิ คมอุตสาหกรรม)

19. หมำยเหตุ
1.ระยะเวลาการพิจารณาคาขอตามคูม่ ือฉบับนี ้ จะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์
2. ระยะเวลาการพิจารณาที่ปรากฏด้ านบนของคูม่ ือ เป็ นการพิจารณาสาหรับกรณีปกติทวั่ ไป ซึง่ ไม่นบั รวมกรณี ดังนี ้
2.1 กรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอได้ มายื่นคาขอภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมซึ่งจะเป็ นช่วงการพิจารณาการต่อ
อายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ระยะเวลาการพิจารณาจะต้ องไม่เกินตามข้ อ 11 ของข้ อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 กล่าวคือภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขออนุญาตเว้ นแต่ในกรณีที่
จาเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาจากหน่วยราชการอื่นให้ ขยายเวลาการแจ้ งผลการพิจารณาออกไปจนกว่าหน่วยงาน
ราชการนันได้
้ พิจารณาเสร็ จแล้ ว จากนันให้
้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
ภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานราชการนัน้
2.2 กรณีการพิจารณาอนุญาตต่างๆในบริเวณพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้ เคียงได้ แก่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย นิคม
อุตสาหกรรมอาร์ ไอแอล นิคมอุตสาหกรรมผาแดงระยะเวลาการพิจารณาจะต้ องไม่เกินตามข้ อ 11 ของข้ อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจ การใน
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 กล่าวคือภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขออนุญาต เว้ นแต่ในกรณีที่
จาเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาจากหน่วยราชการอื่นให้ ขยายเวลาการแจ้ งผลการพิจารณาออกไปจนกว่าหน่วยงาน
ราชการนันได้
้ พิจารณาเสร็จแล้ ว จากนันให้
้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
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ภายในกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานราชการนัน้
2.3 กรณีในช่วงวันเวลาที่อาจมีจานวนคาขอถูกยื่นเข้ ามามีปริมาณมากกว่าความสามารถที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณาจะ
พิจารณาได้ ทนั ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจเอกสารหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณาแจ้ งผู้ยื่นคาขอทราบเหตุผลและความจาเป็ น พร้ อม
แจ้ งระยะเวลาแล้ วเสร็จให้ ชดั เจน แต่ทงนี
ั ้ ้ระยะเวลาการพิจารณาจะต้ องไม่เกินตามข้ อ 11 ของข้ อบังคับคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2551 กล่าวคือภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขออนุญาตเว้ นแต่ในกรณีที่จาเป็ นต้ องได้ รับการ
พิจารณาจากหน่วยราชการอื่นให้ ขยายเวลาการแจ้ งผลการพิจารณาออกไปจนกว่าหน่วยงานราชการนันได้
้ พิจารณา
เสร็จแล้ ว จากนันให้
้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายในกาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานราชการนัน้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

14/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
supat svasti-xuto
ฉกาจ พัฒนศรี
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

