แบบ กนอ.นค.001
หน้า 1 ของ 2 หน้า
สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่คาขอ......................................
ผูร้ ับ .……………… …………….
วันที่..........................เวลา...............

คำขอเสนอพืน้ ทีเ่ พือ่ ร่ วมดำเนินงำนจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม
สำหรับนิคมอุตสำหกรรมใหม่ /นิคมอุตสำหกรรมส่ วนขยำย
วันที่.............เดือน .............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า..................................... .............................................……..………................................อายุ.......................ปี
ที่อยูเ่ ลขที่..............................ถนน..............................................แขวง/ตาบล................................................……….
เขต/อาเภอ.............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ................................
โทรศัพท์........................................ .โทรสาร............................................ E-mail …………………................…….
ในนามบริ ษทั ..............................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่.....................................วันที่...........................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี..................................................
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคล.........................................…...บาท (......................................…..…….....................….....)
สานักงานเลขที่..............................ถนน...................................................แขวง/ตาบล...............................................
เขต/อาเภอ............................................... จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณี ย.์ .............................
โทรศัพท์.......................................... .โทรสาร.......................................... E-mail ………………....................…….
มีความประสงค์ขอเสนอที่ดินเพื่อร่ วมดาเนินงาน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรู ปแบบร่ วมดาเนินงานกับ กนอ.โดย
[ ] กนอ. เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบสาธารณูปโภค
[ ] เอกชนเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบสาธารณูปโภค
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้แนบเอกสารประกอบคาขอเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

[
[
[
[
[

รายละเอียดโครงการจัดตั้งหรื อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่ วมดาเนินงาน อย่างละ 2 ชุด
] 1. สาเนาโฉนดที่ดิน หรื อสาเนาหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน หรื อหลักฐานการจะได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์
หรื อสิ ทธิ ครอบครองในที่ดินที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ดาเนินการเป็ นนิคมอุตสาหกรรมได้
] 2. สาเนาระวางที่ดินของสานักงานที่ดิน
] 3. บัญชีเอกสารสิ ทธิ์ ที่ดิน
] 4. แผนที่มาตราส่ วน 1: 50,000 แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของพื้นที่โครงการและบริ เวณโดยรอบ
(ขนาดเท่ามาตราส่ วนจริ ง)
] 5. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรม หรื อกิจการ
ที่จะเข้าใช้พ้ืนที่ (แบบ กนอ.นค.002)

แบบ กนอ.นค.001
หน้า 2 ของ 2 หน้า
[
[
[
[
[
[

] 6.
] 7.
] 8.
] 9.
] 10.
] 11.

[ ] 12.
[ ] 13.
[ ] 14.
[ ] 15.
[ ] 16.



แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่ งอานวยความสะดวกเบื้องต้น (Conceptual Design)
แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan)
แผนการพัฒนาโครงการ แผนการขายหรื อให้เช่าพื้นที่
แผนการลงทุน แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ
รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น กรณี จดั ตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ (แบบ กนอ.นค.003)
รายละเอียดข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น กรณี ขอขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
(แบบ กนอ.นค.004)
แผนที่โครงการบริ เวณกรอบพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. พร้อมแผนที่โครงการ
ที่ขอขยายในมาตราส่ วนเดียวกัน (กรณี การขอขยายพื้นที่)
ผังเมืองปัจจุบนั โดยระบุขอบเขตพื้นที่ที่ขอจัดตั้งหรื อขยายให้ชดั เจน
หนังสื อรับทราบการนาที่ดินมาใช้ดาเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่น
ซึ่ งดูแลพื้นที่ (แบบ กนอ.นค.005)
หนังสื อสนับสนุนการใช้น้ าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การประปาส่ วนภูมิภาค
กรมชลประทาน บริ ษทั จัดสรรน้ าในโครงการ
หนังสื อรับรองโดยผูข้ อจัดตั้งหรื อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่ วมดาเนินงานยืนยันว่าพื้นที่ที่จดั ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมไม่ขดั ต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม และไม่เป็ นพื้นที่ประกอบกิจการ
ตามกฎหมายอื่น (แบบ กนอ.นค.006)

รายละเอียดผูย้ ื่นคาขอจัดตั้งหรื อขยายนิคมอุตสาหกรรมร่ วมดาเนินงาน อย่างละ 2 ชุด
[ ] 1. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลขอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และ
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นคาขอ (ต้องมีวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ในการ
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม จัดสรรที่ดินและแบ่งขายที่ดินเพื่อกิจกรรมอุตสาหกรรม และ
ให้บริ การสาธารณูปโภคต่าง ๆ)
[ ] 2. งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี (หากมี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคาขอจัดตั้ง รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง...................................................

