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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรอนุญำตให้ใช้ที่ดนิเเละประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (กนอ.01/1) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การอนญุาตให้ใช้ท่ีดนิเเละประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม (กนอ.01/1) 
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: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

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

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 30  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 35  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 09/07/2015 17:02  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400  /ติดต่อดว้ยตนเอง 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/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

3) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ หรือ 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) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.การตรวจสอบกบักฏหมายอ่ืนในเบือ้งต้น 
 
กฎหมายผงัเมือง 
 
 
  
 ตรวจสอบว่าการประกอบกิจการท่ีขออนญุาตนัน้ ขดักบักฏหมายผงัเมืองหรือไม่ 
  
 
 
กฏหมายสิ่งแวดล้อม (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของนิคมอตุสาหกรรม) 
 
 
  
 พิจารณาประเภทการประกอบกิจการกบัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ นัน้ๆ วา่เป็น
อตุสาหกรรมห้ามตัง้ หรือไม่ 
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 พิจารณาความต้องการสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ และตรวจสอบวา่ กนอ. หรือผู้ ร่วม
ด าเนินงานจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมสามารถจดัเตรียมให้ได้ ซึง่จะต้องอยูใ่นหลกัการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของนิคมอตุสาหกรรม (นิคมอตุสาหกรรมท่ีผู้ประกอบการประสงค์จะเข้ามาใช้พืน้ท่ี) ซึง่ถ้า
ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้สาธารณปูโภคเกินกวา่ท่ีก าหนด จะต้องมีหนงัสือจากผู้อ านวยการส านกังานนิคม
อตุสาหกรรม หรือผู้ ร่วมด าเนินงานจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม รับรองว่าสามารถรองรับความต้องการใช้สาธารณปูโภคของ
ผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ ได้อยา่งเพียงพอ 
  
 
 
กฎหมายกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
  
 รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของกระทรวงพาณิชย์ จะต้องครอบคลมุประเภทการประกอบกิจการท่ีขออนญุาต 
  
 
 
2.การตรวจสอบกบัหลกัเกณฑ์ของ กนอ. 
 
1.พิจารณาแปลงท่ีดินและเนือ้ท่ีให้ถกูต้องตามผงัแม่บท (Master Plan) กรณีเนือ้ท่ีเปล่ียนแปลงให้ยึดถือตามโฉนดท่ีดนิ
แปลงนัน้ๆ 
 
เกณฑ์ในการพิจารณาผงัแม่บท/ผงัจดัสรร 
 
   1.1 การขออนญุาตใช้ท่ีดนิ ให้ใช้ผงัแมบ่ทในการพิจารณาอนญุาต 
 
   1.2 กรณีเป็นโครงการนิคมอตุสาหกรรมตัง้ขึน้ใหม ่และขัน้ตอนการจดัสรรยงัไมแ่ล้วเสร็จ เม่ือมีผู้ประกอบการย่ืนค าขอ
ใช้ท่ีดนิเข้ามา ผู้พฒันานิคมฯ ต้องชีแ้จงและยืนยนัการด าเนินนการพฒันาระบบสาธารณปูโภควา่แล้วเสร็จเมื่อใด ทัง้นี  ้
แผนงานต้องแล้วเสร็จก่อนท่ีผู้ประกอบการจะแจ้งเร่ิมประกอบกิจการ โดยก าหนดเป็นเง่ือนไขเพิ่มเตมิให้ผู้ประกอบการ
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รับทราบวา่ กนอ. จะรับแจ้งเร่ิมประกอบกิจการ ตอ่เม่ือระบบสาธารณปูโภคสว่นกลางท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบกิจการจะต้องแล้วเสร็จก่อน ได้แก่ ระบบผลิตน า้ประปา ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง การก่อสร้างถนนท่ีเข้าถึง
แปลงท่ีดนิ เป็นต้น 
 
2. พิจารณาความต้องการระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ รวมถึงความพร้อมของระบบ
สาธารณปูโภคท่ีรองรับ เชน่ ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง เป็นต้น 
 
3. พิจารณาประเภทการประกอบกิจการให้ตรงตามผงัแม่บท เชน่ 
 
  - เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป ประกอบกิจการอตุสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบัการ
ประกอบอตุสาหกรรมหรือการบริการ 
 
- เขตประกอบการเสรี ประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกบอตุสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมัน่คงของรัฐ สวสัดภิาพประชาชน การจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือความจ าเป็นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ตาม พรบ. กนอ, พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 
4. พิจารณามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมอนัอาจเกิดขึน้ได้จากการประกอบกิจการ โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิตเพ่ือ
ก าหนดเป็นเง่ือนไขในการอนญุาต เชน่ 
 
 
  
 โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งต้น คือ โรงงานท่ีในการผลิตมีการใช้น า้ สารเคมี หรือก่อให้เกิดมลภาวะทาง
น า้ เป็นต้น 
  
  
 โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบดัอากาศ คือ โรงงานท่ีในการผลิต มีกลิ่น ฝุ่ นละออง หรือก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็น
ต้น 
  
 
 
5. พิจารณาการประกอบกิจการกบัพืน้ท่ีรอบข้างต้องไมมี่ผลกระทบซึง่กันและกนั เชน่ ด้านสารเคมีและอาหารจะต้องไม่
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อยูต่ิดกนั เป็นต้น 
 
6. พิจารณาการประกอบกิจการของบริษัท ให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาต เชน่ 
 
 
  
 การประกอบกิจการเก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพรถยนต์ หรือรถตา่งๆ ควรมีพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 1 ไร่ 
  
  
 การประกอบกิจการเก่ียวกบัคลงัสินค้า โรงพกัสินค้า ควรมีพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 3 ไร่ และให้ระบปุระเภทการประกอบ
กิจการเฉพาะท่ีจะประกอบกิจการจริง 
  
  
 การประกอบกิจการเก่ียวกบัการซือ้มาขายไป ให้ระบปุระเภทและชนิดของสินค้าให้ชดัเจน 
  
 
 
7. พิจารณารายละเอียดของการประกอบกิจการและรายละเอียดเก่ียวกบัการผลิตให้สอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ และอยู่
ภายใต้รายละเอียดวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
 
3. 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 
 

1 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ/
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาค าขอ จดัท า
หนงัสืออนญุาตพร้อม
เง่ือนไขแนบท้ายฯ 
 
 

6 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ/
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้ มีอ านาจลงนามและ
แจ้งผลการพิจารณาผา่น
ชอ่งทางโทรศพัท์โทรสาร
หรือทางอีเมล์ท่ีผู้ ย่ืนค าขอ
ได้กรอกไว้ 
 

1 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ/
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 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 ฉบบั ((กรณีบคุคล
ธรรมดำ)   พร้อม
ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 
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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 ฉบบั ((ใช้ส ำหรับกรณี
ต้องท ำนิตกิรรม
กบั กนอ. ในฐำนะ
บคุคลธรรมดำ) 
พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง ) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 3 ฉบบั ((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
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บญัชีรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น (บอจ.5) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

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

2) 

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

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

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

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

3) 

เอกสำรท่ี
เก่ียวข้องกบั
กระบวนกำรผลิต 

- 3 0 ชดุ (1. แสดง
แหลง่ท่ีมำ ชนิด 
ปริมำณ และ
คณุลกัษณะของ
วตัถดุบิแตล่ะชนิด 
2.Process 
Flowchart ต้องมี
กำรอธิบำย
ขัน้ตอนโดย
ละเอียด พร้อม
แสดงจดุก ำเนิด
มลพิษ ปริมำณท่ี
เกิดขึน้ และ
สำมำรถแสดง
สมดลุมวลสำรได้ 
3.ชนิด ปริมำณ 
คณุลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ 
และสถำนท่ี



10/18 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ปลำยทำงหรือ
ประเทศท่ีสง่ไป  4.
กรณีใช้สำรเคมีใน
กระบวนกำรผลิต 
โปรดแนบ MSDS 
ด้วย 5. ลงนำม
รับรองเอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

4) 

มำตรกำรจดักำร
มลภำวะท่ีเกิดขึน้
จำกกำรประกอบ
กิจกำร 

- 3 0 ชดุ (1.มำตรกำรและ
วิธีกำรจดักำร
มลพิษท่ีเกิดขึน้
จำกกำรประกอบ
กิจกำร (น ำ้/
อำกำศ/กำก
อตุสำหกรรม และ
กำรปนเปือ้นของ
ดนิ) ท่ีแสดงให้
เห็นวำ่ปฏิบตัไิด้
ตำมมำตรฐำนกำร
บ ำบดั/ก ำจดัของ
เสียท่ีถกูต้อง 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พร้อมแบบแปลน 
รำยกำรค ำนวณ
ของระบบบ ำบดั 
พร้อมส ำเนำ
ใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
2.มำตรกำร
ควบคมุเพ่ือ
ป้องกนัอนัตรำย
และป้องกนั
ปัญหำสิ่งแวดล้อม
โรงงำน(วิธีกำร
ป้องกนัเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญ 
) 3.ลงนำมรับรอง
เอกสำรโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

5) 
ผงัแมบ่ท (พร้อม
ระบแุปลงท่ีดนิท่ี
ประสงค์ขอใช้) 

กำรนิคม
อตุสำหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 3 ฉบบั (มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

6) 

ส ำเนำโฉนดท่ีดนิ 
หรือส ำเนำ
หนงัสือแสดงกำร
มีสิทธิเข้ำใช้ท่ีดนิ 
เชน่ สญัญำจะ
ซือ้จะขำย, 
สญัญำเชำ่ฯ, 
ฯลฯ 

กรมท่ีดนิ 1 2 ฉบบั (มีกำรลงนำม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

7) 

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
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

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
นิคมอตุสำหกรรม
ท่ีโรงงำนตัง้อยู ่
หรือเป็นไปตำม
นโยบำยของกำร
นิคมอตุสำหกรรม
แหง่ประเทศไทย 
2. กำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรป้องกนั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

และแก้ไข
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมใน
รำยงำน 
EIA/EHIA/IEE จะ
ถกูก ำหนดเป็น
เง่ือนไขแนบท้ำย
หนงัสืออนญุำตฯ 
เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำร
น ำไปปฏิบตัิ) 

8) 

บนัทกึควำมเห็น
จำกกรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 
(กรณีเข้ำขำ่ย
ประเภทหรือชนิด
ของโรงงำน
ล ำดบัท่ี 101, 
105, 106) 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

1 0 ชดุ (กรณีกำรขอใช้
ท่ีดนิเพ่ือประกอบ
กิจกำรโรงงำนเข้ำ
ขำ่ยประเภทหรือ
ชนิดของโรงงำน
ล ำดบัท่ี 101, 
105, 106 ตำม
พระรำชบญัญตัิ
โรงงำน พ.ศ. 
2535  ทำง กำร
นิคมอตุสำหกรรม
แหง่ประเทศไทย 
จะด ำเนินกำรท ำ
บนัทกึเพ่ือ
ประสำนขอ
ควำมเห็นในแง่
หลกัวิชำกำรของ
กำรประกอบ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กิจกำร และ
ควำมเห็นดงักลำ่ว
จะถกูก ำหนดเป็น
เง่ือนไขแนบท้ำย
หนงัสืออนญุำตฯ 
เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำร
น ำไปปฏิบตัิ) 

9) 

หนงัสือยืนยนั
กำรรับสิทธิ 
หน้ำท่ี และควำม
รับผิดทำง
กฎหมำยรวมถึง
กฎหมำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
(กรณีกำรโอน
กิจกำรตำม
รำยงำน EIA 
/EHIA/IEE) 
(ฉบบัจริง 1 ชดุ / 
ส ำเนำ 2 ชดุ) (ลง
นำมโดย
กรรมกำรผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม

- 3 0 ชดุ (ลงนำมโดย
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 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

10) 

หนงัสือยืนยนั
ควำมสำมำรถใน
กำรรองรับ
สำธำรณปูโภค 
(กรณีใช้
สำธำรณปูโภค
เกินกวำ่เกณฑ์ท่ี
ก ำหนดใน
รำยงำน EIA ของ
นิคม
อตุสำหกรรม) 

- 1 2 ชดุ (ผู้พฒันำนิคม
อตุสำหกรรมลง
นำมโดยกรรมกำร
ผู้ มีอ ำนำจลงนำม
พร้อมตรำประทบั
บริษัทฯ ตำม
หนงัสือรับรองฯ 
หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจตำม
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำบริกำรในกำรอนุญำตใช้ที่ดนิ 

 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
 

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

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท าหนงัสือถึงการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน แจ้งโดยวาจามายงัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศพัท์ หมายเลข 02 2530561 

หมายเหตุ - 
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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) ตวัอยา่งค าขอใช้ท่ีดนิเพ่ือประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 

(ค าขอใช้ทีดิ่นฯ มีจ าหน่ายที่ส านกังานใหญ่ และส านกังานนิคม ของกนอ.) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1.ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์ 
 
2. ระยะเวลาการพิจารณาท่ีปรากฏด้านบนของคูมื่อ เป็นการพิจารณาส าหรับกรณีปกตทิัว่ไป ซึง่ไมน่บัรวมกรณี ดงันี  ้
 
 2.1 กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอได้มาย่ืนค าขอภายในชว่งเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคมซึ่งจะเป็นชว่งการพิจารณาการตอ่
อายหุนงัสืออนญุาตประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม  ระยะเวลาการพิจารณาจะต้องไมเ่กินตามข้อ 11 ของข้อบงัคบั
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 
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 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. ผู้ ย่ืนค าขอต้องช าระคา่บริการในการอนญุาตฯ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง มิเชน่นัน้จะถือวา่ท่านไม่
ประสงค์จะด าเนินการตามท่ีย่ืนค าขอ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของท่านตอ่ไป 
 
4. กรณีประเภทการประกอบกิจการท่ีเข้าขา่ยประเภทโรงงานล าดบั 101, 105, 106  ต้องประสานขอความเห็นในแง่หลกั
วิชาการของการประกอบกิจการจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม และความเห็นดงักล่าวจะถกูก าหนดเป็นเง่ือนไขแนบท้าย
หนงัสืออนญุาตฯ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการน าไปปฏิบตั ิ ดงันัน้ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบั
เม่ือเอกสารครบถ้วนถกูต้องสมบรูณ์ และมีความเห็นจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาถึงการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 
 

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

 
 

 
 


