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ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๓ (๑) (๑๒) และ (๑๓) และมาตรา ๔๑
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ (๒)
แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๑ วาดวย
ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๑
(๒) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๓๕ เรื่อง
วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๓) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๖/๒๕๓๕ เรื่อง
ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๓๘ เรื่อง
ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
(๕) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง
ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๒/๒๕๔๐ เรื่อง
การกําหนดประเภทของกิจการอุตสาหกรรม การคาและการบริการที่พึงอนุญาตใหประกอบกิจการ
ในเขตอุตสาหกรรมสงออก ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
“คาบริการ” หมายความวา คาบริการตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เชน คาบริการบําบัดน้ําเสีย
คาบริการน้ําประปา เปนตน ตลอดจนคาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอ ๕ ใหผูวาการรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม มี ๔ ลักษณะ ดังนี้
(๑) การประกอบอุตสาหกรรม
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(๒) การประกอบการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
(๓) การประกอบพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี
(๔) การประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ขอ ๗ ประเภทและขนาดของการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามที่
กนอ. ไดกําหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ การกําหนดหรือใหความเห็นชอบประเภทและขนาดของ
การประกอบกิจการดังกลาว ให กนอ. พิจารณาโดยคํานึงถึงความสอดคลองและความเหมาะสมในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแตละแหง
ในกรณีที่มีปญหาวาประเภทและขนาดของกิจการอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคหนึ่ง เปนกิจการ
ที่ พึ ง อนุ ญ าตให ป ระกอบในนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง หนึ่ ง แห ง ใดได ห รื อ ไม ให กนอ. เสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๘ ในกรณีที่ กนอ. กําหนดใหการขออนุญาต การแจง หรือการติดตอกรณีอื่น ใด
ให กระทํา ไดโ ดยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส การดํ าเนิน การใดตามข อบั ง คับ นี้ ถ าได กระทํ า โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกสตามที่ กนอ. กําหนด ใหถือวาเปนการดําเนินการตามขอบังคับนี้
สวนที่ ๒
การขออนุญาตและการอนุญาตใหประกอบกิจการ
ขอ ๙ ผูขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลก็ได
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปน คนต างดาวมีความประสงคจะซื้อหรือเชาซื้อที่ดิน ในนิค ม
อุตสาหกรรมให กนอ. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวนเนื้อที่
ขอ ๑๐ การประกอบกิจการในเขตประกอบการเสรี ผูขออนุญาตตองพิจารณาถึงประโยชน
ที่ต นจะได รั บ และความสามารถในการแข ง ขั น ทั้ ง นี้ การนํ า ของออกไปนอกราชอาณาจั ก รหรื อ
การจําหนายผลิตภัณฑภายในราชอาณาจักร ผูประกอบกิจการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ
พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ กนอ. กําหนด
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การอนุญาตใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ให กนอ. พิจารณาถึงความสอดคลองกับ
ประเภทหรือกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมกิจกรรมเปาหมายตามที่คณะกรรมการไดอนุมัติโครงการจัดตั้ง
หรือขยายนิคมอุตสาหกรรมแตละแหง
ให กนอ. พิจารณาคําขออนุญาตและแจงผลการพิจารณาใหทราบโดยเร็วภายในเวลาไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง เวนแตในกรณีที่จําเปนตองไดรับการพิจารณา
จากหน ว ยราชการอื่ น ให ข ยายเวลาการแจ ง ผลการพิ จ ารณาออกไปจนกว า หน ว ยงานราชการนั้ น
ไดพิจารณาเสร็จแลว จากนั้นให กนอ. ดําเนิน การแจงใหผูขออนุญาตทราบภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากหนวยงานราชการนั้น
ขอ ๑๒ ในกรณี ที่ กนอ. เห็ น สมควรอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จการในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ที่ กนอ. บริห ารจัด การระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ง อํา นวยความสะดวก ให กนอ. ดํ าเนิน การ
ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหผูขออนุญาตมาทําสัญญาซื้อขาย จะซื้อจะขาย เชาซื้อ หรือเชาที่ดิน
แลวแตกรณี และทําสั ญญาการใช ที่ดิน ตามแบบที่ กนอ. กํา หนด ณ ที่ทําการของ กนอ. หรื อ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับมอบหมายภายในสามสิบวันนับ แตวัน ที่ไดรับหนังสือ แจงจาก
กนอ. เว น แต เ ป น กรณี นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ กนอ. รว มดํ า เนิ น งานกั บ เอกชนหรือ หน ว ยงานอื่ น
และเอกชนหรือหนวยงานอื่นนั้น เปนผูทําสัญญาซื้อขาย จะซื้อจะขาย เชาซื้อ หรือเชาที่ดิน แลวแต
กรณี ก็ให กนอ. มีหนังสือแจงเฉพาะกรณีการทําสัญญาการใชที่ดิน
(๒) ในกรณีที่ผูขออนุญาตมีเหตุจําเปนไมอาจมาทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนดตาม (๑) ได
โดยมีหนังสือขอขยายระยะเวลา พรอมทั้งแสดงเหตุผลความจําเปนตอ กนอ. ให กนอ. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาตามความเหมาะสม
(๓) เมื่อ ผูขออนุญ าตไดม าทํา สัญญาตาม (๑) แล ว ให กนอ. ออกหนัง สืออนุญาตให
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบที่ กนอ. กําหนด
(๔) ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมมาทําสัญญาตาม (๑) ภายในเวลาที่กําหนดและไมมีหนังสือ
ขอขยายระยะเวลาตอ กนอ. ให กนอ. มี หนัง สือแจงการไมอ นุญาตใหประกอบกิ จการในนิค ม
อุตสาหกรรมตอไป
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สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ไมไดบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก ถา กนอ. เห็นสมควรอนุญาต ให กนอ. ออกหนังสืออนุญาต
ใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมตามแบบที่ กนอ. กําหนด
ขอ ๑๓ การอนุญาตใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมีระยะเวลาไมเกินหาป โดยนับ
ถึงวันสิ้นปปฏิทินของปที่หา
การขอตออายุการอนุญาต ใหยื่น คําขอกอนวัน ที่การอนุญาตสิ้น ผลไมนอยกวาสามสิบวัน
ตามแบบที่ กนอ. กําหนด เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปได
ในกรณีที่ กนอ. ตรวจสอบแลวปรากฏวาผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว ให กนอ. มีหนังสือแจงใหปรับปรุง แกไข หรือระงับการประกอบกิจการได
หนังสืออนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามแบบที่ กนอ. กําหนด
ขอ ๑๔ ในกรณี ที่ ผู ป ระกอบกิ จ การเป น บุ ค คลธรรมดา และภายหลั ง ได ดํ า เนิ น การ
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลโดยถูกตองตามกฎหมายแลว เมื่อผูประกอบกิจการดังกลาวไดมีหนังสือแจง
ตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ กนอ. กําหนด ใหถือวาการอนุญาตใหประกอบกิจการเปนการ
อนุญาตแกนิติบุคคลนั้นตอไป โดยให กนอ. แกไขชื่อผูประกอบกิจการในหนังสืออนุญาตเดิมใหตรงกับ
ขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป
สําหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวก ผูประกอบกิจการจะตองทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาการใชที่ดิน
หรือสัญญาโอนสิทธิตามแบบที่ กนอ. กําหนด แลวแตกรณี ใหกับ กนอ. กอนจึงจะถือวานิติบุคคลนั้น
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
ขอ ๑๕ ผูใ ดไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ใดในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม โดยเปน การได
กรรมสิทธิ์ใ นที่ดิน จากการขายทอดตลาดตามคําสั่ งศาล หรือคําสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยใ นคดี
ลมละลาย หรือกรรมสิทธิ์ตกทอด หากผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดในที่ดินนั้น มีหนังสือแจงความ
ประสงค จะประกอบกิจการเดิม ในนิคมอุตสาหกรรมตอไปตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่
กนอ. กําหนด ใหถือวาการอนุญาตใหประกอบกิจการเปนการอนุญาตใหแกผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
อื่นใดนั้นตอไป และใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ในกรณีผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ประสงคจะประกอบกิจการประเภทอื่น
ที่แตกตางไปจากที่ผูประกอบกิจการเดิมเคยไดรับอนุญาตจะตองยื่นคําขออนุญาต เพื่อประกอบกิจการ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ และทําสัญญาการใชที่ดินตามขอ ๑๒
หมวด ๒
เงื่อนไขการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต
สวนที่ ๑
เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม การประกอบการบริการ
การประกอบพาณิชยกรรม และการประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ขอ ๑๖ ผูประกอบกิจ การตอ งประกอบกิจ การตามประเภท ชนิ ด หรือ ขนาดของการ
ประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาต
การเพิ่มหรือการแกไขประเภท ชนิด หรือขนาดของการประกอบกิจการ ใหผูประกอบกิจการ
ยื่นคําขออนุญาตตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ กนอ. กําหนด
ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
มาใชบังคับแกการเพิ่มหรือการแกไขประเภท ชนิด หรือขนาดของการประกอบกิจการโดยอนุโลม
และใหระยะเวลาในการอนุญาตสิ้นผลไปพรอมกับการอนุญาตใหประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ในกรณีที่การเพิ่มหรือการแกไขเปนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหนําความในสวนที่ ๒
ของหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการตองประกอบกิจการใหเปน ไปตามแผนผังแมบทสําหรับนิคม
อุตสาหกรรมแตละแหงและตองพัฒนาที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กนอ. กําหนด
ขอ ๑๘ การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนยายอาคาร รวมทั้งการ
ขออนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูประกอบกิจการตองเสนอแบบแปลน แผนผัง
รายละเอี ย ด และรายงานการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุม อาคารต อ กนอ.
เพื่อพิจารณาอนุญาต ออกใบรับรอง แลวแตกรณี ตามแบบที่ กนอ. กําหนด
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ให กนอ. แจ งผลการพิจ ารณาให ผู ประกอบกิจ การทราบภายในสามสิ บวั น นับ แตวั น ที่
ผูประกอบกิจการไดเสนอแบบแปลน แผนผัง และรายละเอียดหรือรายงานตามวรรคหนึ่งครบถวนแลว
เมื่อการกอสรางแลวเสร็จและพรอมจะเริ่มประกอบกิจการ ใหผูประกอบกิจการมีหนังสือแจง
เริ่มประกอบกิจการตอ กนอ. ตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ กนอ. กําหนดภายในสามสิบวัน
นับ แตวัน ที่แ ลวเสร็จหรือพรอมจะประกอบกิจการ และให กนอ. มีอํานาจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การแจง ใหปรับปรุงแกไข และการออกใบรับแจง ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ผูประกอบกิจการตองเริ่มประกอบกิจการภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อนุญาตใหประกอบกิจการ เวนแต
(๑) ไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเปนหนังสือจาก กนอ.
(๒) เปนผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งตองปฏิบัติตามขอ ๒๖
ขอ ๑๙ การนํ า อาคารโรงงาน อาคารอื่ น ๆ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น
ที่กอสรางหรือติด ตั้งอยูใ นที่ดิน ของผูประกอบกิจการไปจํานอง ขายฝาก ใหเชา ใหเชาซื้อ หรื อ
กอภาระผูกพันใด ๆ โดยไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ผูประกอบกิจการตองแจงให กนอ.
ทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแตไดกระทําการดังกลาว
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่กระทําอยู
หรือมีผ ลใหผูอื่นซึ่งมิใ ชผูประกอบกิจการเขามาประกอบกิจการแทนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กนอ. เปนหนังสือจึงจะดําเนินการได
ขอ ๒๐ ผูประกอบกิจการตองไมปลูกสรางที่พักอาศัยใด ๆ ในบริเวณที่ดินที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการ และตองไมใหผูใดพักอาศัยอยูในบริเวณที่ดินดังกลาว เวนแต
(๑) เปนผูประกอบกิจการซึ่งใหบริการที่พักอาศัยในบริเวณที่จัดไวสําหรับเปนที่พักอาศัย
หรือเพื่อพาณิชยและบริการตามแผนผังแมบทของนิคมอุตสาหกรรมแตละแหง
(๒) ไดดําเนินการภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนอ. กําหนด
(๓) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๑ ผูประกอบกิจการตองรักษาความสะอาดในโรงงานหรืออาคารอื่น ๆ ในบริเวณ
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ และตองดําเนินการจัดเก็บสิน คา ผลิตภัณฑใหเปนหมวดหมู
ไมปะปนกัน
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีการหยุดดําเนินงาน ผูประกอบกิจการตอ งแจงให กนอ. ทราบเปน
หนังสือภายในสามเดือนนับแตวันหยุดดําเนินงาน แตในกรณีที่เปนการหยุดดําเนินงานเพื่อโอนกิจการ
หรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผูประกอบกิจการตองแจงให กนอ. ทราบลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา
สามสิบวันกอนวันโอน
ขอ ๒๓ การโอนกิ จการหรื อ โอนกรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ให ผู อื่ น ผูป ระกอบกิจ การต อ งมี
หนังสือแจงให กนอ. ทราบ และในกรณีที่ผูรับโอนประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหนําความ
ในขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ผูประกอบกิจการตองชําระคาบริการตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กนอ.
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมชําระคาบริการในครั้งใด กนอ. จะกําหนดอัตรา
คาบริการครั้งถัดไปใหสูงขึ้นตามภาระคาใชจายของ กนอ. ก็ได
ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมีการคางชําระคาบริการติดตอกันตามระยะเวลาที่ กนอ. กําหนด
กนอ. อาจงดการให บ ริก ารหรื อ สิ่ง อํา นวยความสะดวกจนกวา ผู ประกอบกิ จการนั้ น จะมาชํา ระ
คาบริการทั้งหมด
สวนที่ ๒
เงื่อนไขเฉพาะการประกอบอุตสาหกรรม
ขอ ๒๕ การตั้งโรงงาน การขยายโรงงาน การกอสราง การแกไขตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
โรงงานหรื อ อาคารอื่ น เพื่ อ การประกอบกิ จ การ หรื อ การขยายกิจ การ รวมทั้ งการอนุ ญ าตอื่ น ๆ
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ผูประกอบกิจการตองเสนอแบบแปลน แผนผัง และรายละเอียดตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานตอ กนอ. พรอมทั้งแจงระยะเวลาการเริ่ม กอสราง และระยะเวลาการเริ่ ม
ประกอบอุตสาหกรรมโดยมีกําหนดเวลาตามสมควรให กนอ. พิจารณา
ในระหวางการดําเนินการกอสราง หาก กนอ. พิจารณาแลวพบวาผูประกอบกิจการกอสราง
โรงงานไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ให กนอ. มีหนังสือ แจงใหผูประกอบกิจการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
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ขอ ๒๖ ผูประกอบกิจการตองเริ่ม กอสรางอาคารโรงงานและเริ่มประกอบอุตสาหกรรม
ภายในระยะเวลาที่ กนอ. พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไดกําหนดตามความเหมาะสมแหงกิจการ
เวนแตจะไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเปนหนังสือจาก กนอ.
ขอ ๒๗ เมื่อการกอสรางอาคารโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร และทดลองเครื่องแลวเสร็จพรอม
จะเริ่มประกอบอุตสาหกรรมและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแลว ใหผู
ประกอบกิจการมีหนังสือแจงการเริ่มประกอบอุตสาหกรรมตอ กนอ. ตามแบบ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่ กนอ. กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่แลวเสร็จหรือพรอมจะประกอบอุตสาหกรรม
ในกรณี กนอ. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามคํ า ขอ หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไข แล ว พบว า
ผูประกอบกิจการปฏิบัติไมถูกตอง ให กนอ. มีหนังสือแจงใหผูประกอบกิจการดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง
ให กนอ. พิจารณาออกใบรับแจงการประกอบอุตสาหกรรมตามแบบที่ กนอ. กําหนดภายใน
กํา หนดเวลาไม เ กิ น สามสิ บ วั น นั บแต วั น ที่ ไ ดรั บ แจ ง ทั้ ง นี้ ไม นับ ระยะเวลาที่ ผู ป ระกอบกิ จ การ
ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตามวรรคสอง
ใหผูประกอบกิจการเริ่มประกอบอุตสาหกรรมเมื่อไดรับใบรับแจงจาก กนอ.
ขอ ๒๘ ผูประกอบกิจการใดประสงคจะขยายการประกอบกิจการ ใหยื่น คําขออนุญาต
ตามแบบพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ กนอ. กําหนด
เมื่อ กนอ. ไดพิจารณาความถูกตองของเอกสารหลักฐานและไดตรวจสอบโรงงานเรียบรอยแลว
ให กนอ. ออกหนังสืออนุญาตใหประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสวนขยายตามแบบที่ กนอ. กําหนด
ขอ ๒๙ ผูประกอบกิจการมีหนาที่ตองดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยในบริเวณขางเคียง ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมี แ ละใชร ะบบบํา บัด น้ํา เสี ยเบื้ องตน ที่มี ขนาดและประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอที่จ ะ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งทั้งหมดของโรงงานใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ กนอ. กําหนดตลอดเวลา
ทํางาน
(๒) จัดใหมีและใชระบบขจัดกลิ่น ฝุนละออง หรือวัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ดํ า เนิ น การกํ า จั ด กากตะกอนจากระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และกากอุ ต สาหกรรมจาก
กระบวนการผลิตใหถูกตองตามหลักวิชาการ
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(๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบอุตสาหกรรม
ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรหรือโดยสภาพเปนกิจการที่ไมจําเปนตองดําเนินการตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) ให กนอ. พิจารณาผอ นผัน หรือยกเวน การดําเนิน การดังกลาวไดตามที่เห็น สมควรหรือ
ตามสภาพดังกลาว แลวแตกรณี
สวนที่ ๓
มาตรการบังคับ
ขอ ๓๐ ในกรณีผูประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในขอบังคับนี้ หรือในการอนุญาต หรือในสัญญาการใชที่ดินหรือบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา
การใชที่ดิน ให กนอ. มีหนังสือแจงใหผูประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือ
ปฏิบัตใิ หถูกตองหรือเหมาะสมในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามที่ กนอ. ไดมีหนังสือแจงตามขอ ๓๐
ให กนอ. มีหนังสือแจงใหผูประกอบกิจการระงับการดําเนิน กิจการเพื่อดําเนิน การแกไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติใหถูกตอง
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการยังเพิกเฉยไมปฏิบัติใหถูกตองตามขอ ๓๑ หรือไมชําระ
คาบริการตามขอ ๒๔ วรรคสอง หรือกรณีที่การประกอบกิจการตอไปจะกอ ใหเกิดความเสียหาย
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ ให กนอ. มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ การอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งไดใหไวกอน
วั น ที่ ข อ บั ง คั บ นี้ ใ ช บั ง คั บ ให ใ ช บั ง คั บ ต อ ไปจนกว า จะสิ้ น ระยะเวลาการอนุ ญ าต และให กนอ.
ดําเนินการอนุญาตใหใหม โดยผูไดรับอนุญาตตองมาทําสัญญาและปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในขอบังคับนี้ตอไป
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การขออนุ ญาตเพื่อ ประกอบกิ จการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่ งไดยื่น ไว กอ นวัน ที่ ขอบังคับ นี้
ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของ กนอ. ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามขอบังคับนี้ และ
ให กนอ. พิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเฑียร ศรีมงคล
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

