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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรท ำนิตกิรรมที่เก่ียวข้องกับกำรอนุมัต ิอนุญำตใช้ที่ดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การท านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอนมุตั ิอนญุาตใช้ท่ีดิน 

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 ข้อบงัคบัคณะกรรมการการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ.2551และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ
  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 5  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 10  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 2  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การท านิตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอนมุตัิ อนญุาตใช้ท่ีดนิ 
20/03/2015 16:16  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

618 ถนนนิคมมกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานตัง้อยู่ /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ในกรณีท่ี กนอ. เห็นสมควรอนญุาตให้ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมท่ี กนอ. บริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ กนอ. ด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาท าสญัญาซือ้ขาย จะซือ้จะขาย เชา่ซือ้ หรือเชา่ท่ีดนิแล้วแตก่รณี และท าสญัญาการ
ใช้ท่ีดนิตามแบบท่ี กนอ. ก าหนด ณ ท่ีท าการของ กนอ. หรือส านกังานนิคมอตุสาหกรรมท่ีได้รับมอบหมายภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากกนอ. เว้นแตเ่ป็นกรณีนิคมอตุสาหกรรมท่ี กนอ. ร่วมด าเนินงานกบัเอกชนหรือ
หนว่ยงานอ่ืนและเอกชนหรือหนว่ยงานอ่ืนนัน้เป็นผู้ท าสญัญาซือ้ขาย จะซือ้จะขาย เชา่ซือ้ หรือเชา่ท่ีดนิ แล้วแต่ 
กรณี ก็ให้ กนอ. มีหนงัสือแจ้งเฉพาะกรณีการท าสญัญาการใช้ท่ีดนิ 
(2) ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตมีเหตจุ าเป็นไมอ่าจมาท าสญัญาภายในเวลาท่ีก าหนดตาม (1) ได้โดยมีหนงัสือขอขยาย
ระยะเวลา พร้อมทัง้แสดงเหตผุลความจ าเป็นตอ่ กนอ. ให้ กนอ. พิจารณาขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม 
(3) เม่ือผู้ขออนญุาตได้มาท าสญัญาตาม (1) แล้ว ให้ กนอ. ออกหนงัสืออนญุาตให้ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม
ตามแบบท่ี กนอ. ก าหนด 
(4) ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตไม่มาท าสญัญาตาม (1) ภายในเวลาท่ีก าหนดและไมมี่หนงัสือขอขยายระยะเวลาตอ่ กนอ. ให้ 
กนอ. มีหนงัสือแจ้งการไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการในนิคม 
 
2. การท านิตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอนมุตัิอนญุาตใช้ท่ีดิน ผู้ขออนญุาตต้องมีการนดัหมายลว่งหน้ากบั กนอ.เพ่ือ
จดัเตรียมนิติกรรมก่อน 
 
3. อาจมีคา่ใช้จา่ยในวนัท านิตกิรรม อาทิเชน่ คา่เชา่/ใช้ท่ีดนิ  ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศ กนอ. 
 
4.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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5. ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบอ านาจในการท า
นิตกิรรมของคูส่ญัญา 
  
 

2 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ /
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรม
ด าเนินการ
ตรวจสอบอ านาจ
ในการท านิติกรรม
ของคูส่ญัญา
 ในหนงัสือ
รับรองแสดงการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคล (ในกรณี
เป็นนิติบคุคล)  
เพ่ือตรวจสอบ
อ านาจของ
กรรมการ (หนงัสือ
รับรองมีอายไุม่
เกิน 6 เดือน) 
 หนงัสือ
มอบอ านาจ  
(กรณีมอบอ านาจ)  
ต้องระบใุห้ชดัเจน
วา่มีอ านาจในการ
ท านิติกรรม 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
 ส าเนา
บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
พาสปอร์ตและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
และ/หรือผู้ รับมอบ
อ านาจ 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบท่ีตัง้/หมายเลข
แปลงท่ีดนิและเนือ้ท่ีให้
ถกูต้องตรงกบัผงัแมบ่ท 
 

1 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบระยะเวลาการให้
เชา่/ใช้ท่ีดนิให้ตรงกบัท่ี
ได้รับอนญุาตจาก กนอ. 
 

2 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าร่างสญัญา/บนัทกึ  
ตามรูปแบบของ กนอ. โดย
ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ในหนงัสือ
อนญุาตให้ใช้ท่ีดนิ/หนงัสือ
แจ้งผลการพิจารณาอนมุตัิ-
อนญุาต 
 

5 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ /
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรม
ด าเนินการจดัท า
ร่างสญัญา/บนัทกึ
ตามรูปแบบของ 
กนอ. โดยให้ตรง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กบัวตัถปุระสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ใน
หนงัสืออนญุาตให้
ใช้ท่ีดนิ/หนงัสือ
แจ้งผลการ
พิจารณาอนมุตัิ-
อนญุาต  ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ขออนญุาตมาลงนามใน
นิตกิรรม 
 

1 ชัว่โมง การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอผู้ มีอ านาจลงนามและ
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมารับ
นิตกิรรม 
 

2 วนัท าการ การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   8 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 4 0 ฉบบั (หำกเป็นสญัญำ
เชำ่ซึง่มีก ำหนด
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ระยะเวลำเกิน 3 ปี  
เพิ่มอีก 1 ชดุ  เพ่ือ
น ำไปจดทะเบียน
กำรเชำ่ท่ี
ส ำนกังำนท่ีดนิ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรอง
แสดงกำรจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล (มีอำยไุม่
เกิน 6 เดือน นบั
ถึงวนัท ำสญัญำ/
บนัทกึ) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

4 0 ฉบบั (หำกเป็นสญัญำ
เชำ่ซึง่มีก ำหนด
ระยะเวลำเกิน 3 ปี  
เพิ่มอีก 1 ชดุ  เพ่ือ
น ำไปจดทะเบียน
กำรเชำ่ท่ี
ส ำนกังำนท่ีดนิ) 

2) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 4 0 ฉบบั (หำกเป็นสญัญำ
เชำ่ซึง่มีก ำหนด
ระยะเวลำเกิน 3 ปี  
เพิ่มอีก 1 ชดุ  เพ่ือ
น ำไปจดทะเบียน
กำรเชำ่ท่ี
ส ำนกังำนท่ีดนิ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำบริกำรในกำรท ำนิตกิรรม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระในวนัท านิติกรรม อาจประกอบด้วย 
1.ค่าเช่า/ใช้ทีดิ่น     
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2.ค่าบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวก 
3. ค่าสาธารณูปโภค  
4. ค่าอากรสญัญา 
ทัง้นีค่้าใช้จ่ายต่างๆ จะเรียกเก็บล่วงหนา้ โดยมีการแจ้งผู้ขออนญุาตใหท้ราบ และจ านวนเงินเป็นไปตามประกาศ 
กนอ.)   
 

 
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 

หมายเหต ุ- 
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) สญัญาการใช้ท่ีดนิเพ่ือประกอบกิจการอตุสาหกรรม 

- 
 

2) สญัญาการใช้ท่ีดนิเพ่ือประกอบกิจอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวเน่ืองกบักิจการในนิคมอตุสาหกรรม 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
การท านิตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอนมุตัิอนญุาตใช้ท่ีดนิ ผู้ขออนญุาตต้องตดิตอ่นดัหมายกบัเจ้าหน้าท่ีกองอนญุาตผู้
ประกอบกิจการ หรือส านกังานนิคมอตุสาหกรรมล่วงหน้า เพ่ือจะได้จดัเตรียมนิตกิรรม และค านวณคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใน
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วนัท านิตกิรรม  เพ่ือจะได้แจ้งผู้ขออนญุาตให้น าคา่ใช้จา่ยเป็นจ านวนเงินท่ีถกูต้องครบถ้วนมาในวนัท านิติกรรม 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 14/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย kornchawan sungthong 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


