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คู่มือส ำหรับประชำชน: ค ำขอทั่วไป (กนอ.01/3) กรณีกำรโอนสิทธิกำรใช้ที่ดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3) กรณีการโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

1)  ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข
ในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ.2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2) พระราชบญัญติัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  วา่ด้วยขัน้ตอน
และระยะเวลาการพิจารณาค าขอเก่ียวกบัการใช้ท่ีดนิ การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบตัใิน
การอนญุาตให้ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  3 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 45  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 50  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 09/07/2015 17:23  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ - 
2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานตัง้อยู่ /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

3) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ / ส านกังานนิคมอตุสาหกรรม/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (1. ระบบอนมุติัอนญุาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ กนอ. มีชื่อภาษาองักฤษคือ e-Permission and 
Privilege หรือ e-PP 
2. ช่องทางเข้าใช้ระบบ e-pp.ieat.go.th 
3. ความรวดเร็วในการกรอกค าขอและ Upload เอกสารข้ึนกบัข้อจ ากดัของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4. ท่านต้องศึกษาข้อมูลการใช้งานระบบ e-PP   
) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์การพิจารณา 
 
1.ทา่นสามารถย่ืนค าขอทัว่ไป หลงัจากท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตให้ใช้ท่ีดนิและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 
 
2. เม่ือทา่นมีความประสงค์จะโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ ขอให้ย่ืนค าขอให้ กนอ. พิจารณาก่อนการโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ 
 
3. การโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ มีหลายแบบ ได้แก่ โดยการให้เชา่ /โดยให้ความยินยอม / โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ เป็นต้น 
 
4. ผู้ โอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ ให้ย่ืนค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3) และผู้ รับโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ (ผู้ใช้ท่ีดนิ) ให้ย่ืนค าขอใช้ท่ีดินเพ่ือ
ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (กนอ.01/1) ทัง้นีแ้นบเอกสารตามท่ีระบใุนค าขอ  โดยให้ย่ืนค าขอในคราวเดียวกนั 
 
5. การโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิและกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน บางสว่น ต้องมีทางเข้าออกท่ีชดัเจน 
 
6. กรณี โอนสิทธิการเชา่ ผู้ประกอบกิจการซึง่เป็นนิติบคุคลตา่งด้าวสามารถโอนสิทธิให้เช่าได้บางสว่นคราวละ 3 ปี และ
ผู้ให้เชา่ยงัคงต้องประกอบกิจการอยู ่ถ้าผู้ประกอบกิจการเลิกประกอบกิจการแล้วให้เชา่ได้ไมเ่กิน 3 ปี และต้องปฏิบตัิ
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ตาม มาตรา 44 แหง่พระราชบญัญตัิการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
 
7. หลกัเกณฑ์การพิจารณาการโอนสิทธิบางสว่นของอาคารโดยการให้เชา่ 
 
 - พืน้ท่ีของผู้ รับโอนต้องไมน้่อยกว่า 400 ตารางเมตร และการโอนสิทธิจะโอนได้ไมเ่กิน 50% ของพืน้ท่ีอาคารโรงงานผู้
โอน 
 
 - ถ้าเป็นการประกอบกิจการเก่ียวกบัอญัมณี เคร่ืองประดบั หรือกิจการบริการท่ีสนบัสนนุหรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
กิจการดงักลา่ว ให้ใช้พืน้ท่ีได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตารางเมตร 
 
 - การประกอบกิจการของผู้ รับโอนสิทธิต้องเก่ียวเน่ืองหรืออยูใ่นกลุม่การประกอบอตุสาหกรรมเดียวกนักบักิจการเดมิ
ของผู้ โอน 
 
8. ผู้ประกอบกิจการโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ โดยให้เชา่ท่ีดนิ ให้ปฏิบตัิตามมตคิณะกรรมการ กนอ.ครัง้ท่ี 1/2545 ลงวนัท่ี 24 
มกราคม 2545 นัน่คือ &ldquo;ผู้ประกอบอตุสาหกรรมท่ีมีกรรมสิทธ์ิท่ีดนิสามารถน าท่ีดนิไปให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมท่ี
มีวงจรการผลิตหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองใช้พืน้ท่ีได้อยูแ่ล้ว แตใ่ห้ กนอ. ก ากบัดแูลให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน พรบ. 
กนอ. พ.ศ. 2522 มาตรา 44 วรรคสอง&rdquo; 
 
ขัน้ตอนระยะเวลาเวลาพิจารณา 
 
1.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีร้ะยะเวลาในการพิจารณาตามคูมื่อฉบบันีเ้ป็นการพิจารณาส าหรับกรณีปกติทัว่ไป โปรดดู
กรณียกเว้นในหมายเหตดุ้านลา่งคูมื่อ 
 
2. ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบรายละเอียดตา่งๆ
ของค าขอและเอกสารแนบ 
 

2 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอ จดัท า
หนงัสืออนญุาตพร้อม
เง่ือนไขแนบท้ายฯ 
 

2 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

3) 

การพิจารณา 
 

เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม แจ้ง
ผลการพิจารณาผา่น
ชอ่งทางโทรศพัท์โทรสาร
หรือทางอีเมล์ท่ีผู้ ย่ืนค าขอ
ได้กรอกไว้ 
 

1 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 3 ชดุ ((กรณีบคุคล
ธรรมดำ) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 3 ชดุ ((ใช้ส ำหรับกรณี
ต้องท ำนิตกิรรม
กบั กนอ. ในฐำนะ
บคุคลธรรมดำ) 
พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 3 ชดุ ((ใช้ส ำหรับกรณี
นิตบิคุคล) พร้อม
รำยละเอียด
วตัถปุระสงค์ (มี
อำยไุมเ่กิน 6 
เดือน) ท่ี
สอดคล้องกบักำร
ประกอบกิจกำร 
และมีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

2) 

บญัชีรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น (บอจ.5) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 3 ชดุ ((มีอำยไุมเ่กิน 6 
เดือน) ท่ีมีกำรลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ พร้อม
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน หรือ 
ส ำเนำ Passport 
ของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

- 1 2 ชดุ (1.ใช้ส ำหรับกรณี
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจไมส่ำมำรถ
มำด ำเนินกำรด้วย
ตนเองได้ 2. ปิด
อำกรแสตมป์
เป็นไปตำม
ประมวลรัษฎำกร 
3. ลงนำม
ประทบัตรำบริษัท
ฯ (ระบไุว้ตำม
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล) 4. 
พิจำรณำข้อควำม
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กำรมอบอ ำนำจให้
สอดคล้องตำม
วตัถปุระสงค์ของ
กำรย่ืนค ำขอ 5. 
กรณีเป็นกำรมอบ
อ ำนำจชว่ง ต้องมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจขัน้แรก
พร้อมเอกสำร
ตำ่งๆให้ครบถ้วน 
6. รับรองส ำเนำ
เอกสำรทกุแผน่) 

4) 

แผนผงัแปลง
อำคำรท่ีประสงค์
จะโอนสิทธิกำร
ใช้ท่ีดนิ (ระบุ
ขอบเขตพร้อม
มำตรำสว่นท่ี
ถกูต้อง) 

- 3 0 ชดุ (มีกำรลงนำม
รับรองเอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

5) 

โฉนดท่ีดนิ หรือ 
สญัญำจะซือ้จะ
ขำย, สญัญำ
เชำ่ฯ, ฯลฯ 

- 0 3 ชดุ (มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

6) 

หนงัสือชีแ้จงกำร
โอนสิทธิกำรใช้
ท่ีดนิ (กรณีกำร
โอนสิทธิกำรใช้
ท่ีดนิบำงสว่น) 

- 3 0 ชดุ (1.ชีแ้จงควำม
เก่ียวเน่ืองในกำร
สนบัสนนุกำร
ประกอบกิจกำร
ร่วมกนั 
2. ชีแ้จงควำม
เก่ียวพนัในทำง
ธุรกิจ (กำรถือหุ้น) 
3. ชีแ้จงควำม
จ ำเป็นในกำรโอน
สิทธิกำรใช้ท่ีดนิ) 

7) 

ผงัแมบ่ท (พร้อม
ระบแุปลงท่ีดนิท่ี
ประสงค์ขอโอน
สิทธิกำรใช้ท่ีดนิ) 

- 0 3 ชดุ (มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

8) 

รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIA 
/ EHIA /IEE (ถ้ำ
เข้ำขำ่ย) 

ส ำนกังำนนโยบำย
และแผน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ตแิละสิ่งแวดล้อม 

0 1 ชดุ (1. กรณีกิจกำร
เข้ำขำ่ยต้องท ำ
รำยงำน EIA หรือ 
EHIA ตำม
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำ
ตแิละสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก ำหนด
ประเภทและขนำด
ของโครงกำรหรือ
กิจกำรซึง่ต้อง
จดัท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบตัิ
และแนวทำงกำร
จดัท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือ
ต้องจดัท ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
เบือ้งต้น (รำยงำน 
IEE) เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นิคมอตุสำหกรรม
ท่ีโรงงำนตัง้อยู ่
หรือเป็นไปตำม
นโยบำยของกำร
นิคมอตุสำหกรรม
แหง่ประเทศไทย 
2. กำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรป้องกนั
และแก้ไข
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใน
รำยงำน 
EIA/EHIA/IEE จะ
ถกูก ำหนดเป็น
เง่ือนไขแนบท้ำย
หนงัสืออนญุำตฯ 
เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำร
น ำไปปฏิบตัิ) 
3. รำยงำน 
EIA/EHIA/IEE   
ต้องมีกำรศกึษำ
ครอบคลมุถึง
ผลกระทบท่ีพืน้ท่ี
บำงสว่นท่ีถกูตดั
ไปเพ่ือโอนสิทธิ
กำรใช้ท่ีดนิให้กบั
ผู้ประกอบกำรรำย
อ่ืน ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำบริกำรโอนสิทธิกำรใช้ที่ดนิ 

 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
 

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

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท าหนงัสือถึงการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

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

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 2530561 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3) 

(ค าขอมีจ าหน่ายทีส่ านกังานใหญ่และส านกังานนิคมอตุสาหกรรม) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1.ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
2. ระยะเวลาการพิจารณาท่ีปรากฏด้านบนของคูมื่อ เป็นการพิจารณาส าหรับกรณีปกตทิัว่ไป ซึง่ไมน่บัรวมกรณี ดงันี  ้
 
 2.1 กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้มาย่ืนค าขอภายในชว่งเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคมซึ่งจะเป็นชว่งการพิจารณาการตอ่
อายหุนงัสืออนญุาตประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม  ระยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบั
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คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาตเว้นแตใ่นกรณีท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากหนว่ยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงาน
ราชการนัน้ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
 2.2 กรณีการพิจารณาอนญุาตตา่งๆในบริเวณพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและนิคมอตุสาหกรรมใกล้เคียงได้แก่ 
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย นิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล นิคมอตุสาหกรรมผาแดงระยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบั
คณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาต เว้นแตใ่นกรณีท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากหนว่ยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงาน
ราชการนัน้ได้พิจารณาเสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบ
ภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
 2.3 กรณีในชว่งวนัเวลาท่ีอาจมีจ านวนค าขอถกูย่ืนเข้ามามีปริมาณมากกวา่ความสามารถท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาจะ
พิจารณาได้ทนั ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารหรือเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาแจ้งผู้ ย่ืนค าขอทราบเหตผุลและความจ าเป็น พร้อม
แจ้งระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชดัเจน แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบัคณะกรรมการ
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2551 กลา่วคือภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขออนญุาตเว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาจากหน่วยราชการอ่ืนให้ขยายเวลาการแจ้งผลการพิจารณาออกไปจนกวา่หน่วยงานราชการนัน้ได้พิจารณา
เสร็จแล้ว จากนัน้ให้ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในก าหนดเจ็ดวนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ 
 
3.ย่ืนค าขอต้องช าระคา่บริการในการอนญุาตฯ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง มิเชน่นัน้จะถือวา่ท่านไม่
ประสงค์จะด าเนินการตามท่ีย่ืนค าขอ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของท่านตอ่ไป 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 14/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย supat svasti-xuto 
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อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


