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ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับผูประกอบกิจการ
เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม
และกลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิค มอุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๖ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ บัง คับ นี้ เรี ยกว า “ข อ บัง คับ การนิค มอุต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย ว าด ว ย
หลักเกณฑและเงื่อนไขการรวมดําเนิน งานกับผูประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม และกลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“นิ ค มอุ ต สาหกรรม” หมายความว า นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ กนอ. ร ว มดํ า เนิ น งานกั บ
เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม และกลุม
เครือขายวิสาหกิจ (Cluster)
“เขตอุตสาหกรรม” หมายความวา เขตพื้นที่ที่จัดสรรไวสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปอยู
รวมกัน อยางเปน ระบบ โดยจัดใหมีพื้น ที่อุตสาหกรรม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการอื่นที่จําเปนใหแกผูประกอบการภายใตการควบคุมและสงเสริมตามกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป น การดํ า เนิ น งานโดยภาคเอกชนที่ ไ ม ไ ด ร ว มดํ า เนิ น งานกั บ กนอ. ทั้ ง นี้
ใหหมายความรวมถึง สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมดวย
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“กลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster)” หมายความวา กลุมธุรกิจหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของซึ่ง
อยู ใ นพื้น ที่ใ กล เคี ยงกัน โดยมีวั ตถุ ประสงค เพื่ อจะรว มดํ าเนิน งาน ร วมมื อ เกื้อ หนุ น เชื่อ มโยง
และเสริม กิจการซึ่งกัน และกันอยางครบวงจร รวมถึงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตาง ๆ
ตลอดจนธุรกิจบริการที่เกี่ยวของดวย
“พื้น ที่ โ ครงการ” หมายความว า พื้ น ที่ ทั้ง หมดที่ผู ร ว มดํา เนิ น งานเสนอเพื่ อ ขอเข า ร ว ม
ดําเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.
“พื้นที่ขาย” หมายความวา พื้นที่ที่กําหนดจากพื้นที่โครงการ หรือจากพื้นที่ที่ไดดําเนินการ
พัฒนาเปนระยะ ๆ ซึ่งผูรวมดําเนินงานไดกําหนดใหเปนพื้นที่แนนอนสําหรับขาย ใหเชา หรือใหเชาซื้อ
แกผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
“ผูขอรวมดําเนินงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบกิจการประเภทเขตอุตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม และกลุมเครือขายวิสาหกิจ
(Cluster) ซึ่งมีความประสงคจะเขารวมดําเนินงานกับ กนอ. ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
“ผู ร ว มดํ า เนิ น งาน” หมายความว า ผู ข อร ว มดํ า เนิ น งานที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ละทํ า สั ญ ญา
รวมดําเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.
“กองทุน” หมายความวา กองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา และสรางทดแทนระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม
“ประกาศคณะกรรมการ” หมายความวา ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการร ว มดํ า เนิ น งานกั บ บุ ค คลอื่ น ในการจั ด ตั้ ง
นิคมอุตสาหกรรม
“บริษัทยอย” หมายความวา บริษัทที่ถือหุนโดยผูรวมดําเนินงาน บริษัทยอยอื่น ๆ บริษัท
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ บริษัทรวมทุนอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงผูถือหุนในบริษัทดังกลาวโดยมีหุน
เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมด
“บริษัทที่เกี่ยวของ” หมายความวา บริษัทที่ถือหุนโดยผูรวมดําเนินงาน บริษัทยอยอื่น ๆ
บริษัทที่เกี่ยวของอื่น ๆ บริษัทรวมทุนอื่น ๆ และใหหมายรวมถึงผูถือหุนในบริษัทดังกลาวโดยมีหุน
ตั้งแตรอยละ ๒๐ แตไมเกินรอยละ ๕๐ ของจํานวนหุนทั้งหมด
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“บริษัทรวมทุน” หมายความวา บริษัทที่ถือหุนโดยผูรวมดําเนินงาน บริษัทยอยอื่น ๆ บริษัท
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ บริษัทรวมทุนอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงผูถือหุนในบริษัทดังกลาวโดยมีหุน
ไมเกินรอยละ ๒๐ ขึ้นไปของจํานวนหุนทั้งหมด
ขอ ๔ ใหผูวาการรักษาการตามขอบัง คับนี้ และใหมี อํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ขอ ๕ กรณี ผู ข อร ว มดํ า เนิ น งานประสงค เ ข า ร ว มดํ า เนิ น งานกั บ กนอ. เพื่ อ จั ด ตั้ ง
นิคมอุต สาหกรรม ผู ขอร วมดํา เนิน งานดัง กล าวต องเปน ผูจั ดหาที่ดิ น พร อมทั้งลงทุ น และพั ฒนา
โครงการเพื่อขาย ใหเชา หรือใหเชาซื้อที่ดินนั้น
ขอ ๖ ให กนอ. เป น ผู ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให พื้ น ที่ โ ครงการเป น นิ ค มอุ ต สาหกรรม
และประสานกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการอนุญาตการปลูกสราง
อาคาร การตั้งโรงงานและการประกอบกิจการโรงงานภายใตหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการใหเขตพื้นที่โครงการเปนนิคมอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความยินยอม
จากเจาของที่ดินผูซึ่งไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผูขอรวมดําเนินงานแลวทุกราย
ขอ ๗ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามขอบังคับนี้ ให กนอ. หรือผูรวมดําเนินงานเปนผูให
บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่นในนิคมอุตสาหกรรมตามที่กําหนด
ไวในหมวด ๒ และหมวด ๓ แลวแตกรณี
กรณีตามวรรคหนึ่ง หามมิใ หผูรวมดําเนิน งานนําอสังหาริมทรัพย สวนควบและอุปกรณ
ซึ่งใชเปนระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไปใชเปน หลักประกันหนี้ หรือ
กอใหเกิดภาระผูกพันไมวาในกรณีใด ๆ โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก กนอ.
ขอ ๘ ผู ร ว มดํ า เนิ น งานต อ งจั ด ให มี ร ะบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
และบริก ารอื่น ตามความจํา เปน แก ผูประกอบกิ จการในนิค มอุต สาหกรรมตามหลัก เกณฑ วิธี การ
และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
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ขอ ๙ ผูรวมดําเนิน งานตองทําสัญญารวมดําเนิน งานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
กับ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กําหนด นอกจากนี้จะตองจัดใหมีสถานที่ทํางาน ที่พัก และยานพาหนะ
รวมถึ ง สิ่ ง ของที่ จํ า เป น อื่ น ๆ ให เ หมาะสมและเพี ย งพอต อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน กนอ.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ กรณีผูรวมดําเนินงานไดทําสัญญารวมดําเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
กนอ. แลว แตปรากฏวาผูรวมดําเนินงานไมไดปฏิบัติใ หเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข หรือ
สัญญา ในการรวมดําเนินงานโดยครบถวน และไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ กนอ.
กําหนด และ กนอ. เห็น วาหลักเกณฑหรือเงื่อ นไข หรือสัญญานั้น เปน ขอสาระสําคัญ ให กนอ.
เรี ย กค า เสี ย หาย ถ า มี หรื อ บอกเลิก สั ญญาโครงการจัด ตั้ งนิ ค มอุต สาหกรรมนั้น ได ทั้ งนี้ ผู ร ว ม
ดํา เนิน งานต อ งโอนกรรมสิท ธิ์ บ รรดาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ส วนควบ และอุ ปกรณ ตลอดจนระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแก กนอ. เพื่อดําเนินงานนิคมอุตสาหกรรมตอไป
ตามที่ตกลงไวในสัญญารวมดําเนินงาน
ขอ ๑๑ ให กนอ. มี อํา นาจกํ า หนดราคาขาย ค าเช า ค าเชา ซื้ อ อสัง หาริ ม ทรัพ ยห รื อ
สังหาริมทรัพย คาบํารุงรักษา สิ่งอํานวยความสะดวก และคาบริการตาง ๆ ของผูรวมดําเนิน งาน
ในนิคมอุ ตสาหกรรม ทั้ งนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเป น ในดา นธุรกิจโดยความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการ
หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไข
กรณี กนอ. เปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น
ขอ ๑๒ กรณี กนอ. เปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการอื่น ผูรวมดําเนิน งานสามารถใชสิทธิเลือกชําระคาใชจายในการรวมดําเนินงานวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีชําระคาบริหารโครงการและคากองทุนเปน เงินรอยละ ๑๘ ของคาพัฒนาระบบ
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน เชน ระบบถนน ระบบประปา ระบบระบายน้ํา ระบบป องกั น น้ํ าท ว ม
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะ อาคารสํานักงาน เปนตน ใหแบงสัดสวนการชําระ ดังนี้
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(๑.๑) ชํ า ระค า บริ ห ารโครงการ เป น จํ า นวนเงิ น ร อ ยละ ๔๐ ของเงิ น ค า บริ ห าร
โครงการและคากองทุน
(๑.๒) ชําระคากองทุน เปน จํานวนเงินรอยละ ๖๐ ของเงินคาบริหารโครงการและ
คากองทุน
ทั้งนี้ ผูรวมดําเนินงานตองแบงชําระคาบริหารโครงการและคากองทุนเปนรายป ปละเทากัน
ภายในกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่ลงนามในสัญญารวมดําเนินงาน หรือ
(๒) กรณีชําระคาบริหารโครงการและคากองทุนตามจํานวนพื้นที่โครงการ ดังนี้
(๒.๑) ชําระคาบริหารโครงการ
(ก) พื้นที่โครงการไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ใหชําระเงินจํานวน ๒๑,๖๐๐ บาท ตอไร
(ข) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๑,๐๐๐ ไร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ไร ใหชําระเงิน
จํานวน ๑๐,๘๐๐ บาท ตอไร
(ค) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ ไร ใหชําระเงินจํานวน ๕,๔๐๐ บาท
ตอไร
(๒.๒) ชําระคากองทุน
(ก) พื้นที่โครงการไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ใหชําระเงินจํานวน ๓๒,๔๐๐ บาท ตอไร
(ข) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๑,๐๐๐ ไร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ไร ใหชําระเงิน
จํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท ตอไร
(ค) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ ไร ใหชําระเงินจํานวน ๒๑,๖๐๐ บาท
ตอไร
ขอ ๑๓ การชําระคาบริหารโครงการและคากองทุนตามขอ ๑๒ (๒) ใหผูรวมดําเนินงาน
ชําระเปนงวด ดังนี้
(๑) ชําระเงินงวดที่ ๑ เปนเงินรอยละ ๕ ของคาบริหารโครงการตามขอ ๑๒ (๒.๑) และ
คากองทุนตามขอ ๑๒ (๒.๒) แก กนอ. ในวันลงนามในสัญญารวมดําเนินงาน
(๒) ชําระเงินงวดที่ ๒ เปนเงินรอยละ ๕ ของคาบริหารโครงการตามขอ ๑๒ (๒.๑) และ
คากองทุนตามขอ ๑๒ (๒.๒) เมื่อไดประกาศเขตพื้นที่โครงการเปนนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลวภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กนอ.
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นอกจากนี้ ผูรวมดําเนินงานจะตองชําระเงินตามพื้นที่ขายที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กนอ. ซึ่งตองชําระเงินคาบริหารโครงการและคากองทุนในสวนที่
เหลือทั้งหมดภายใน ๗ ป นับแตวันลงนามในสัญญารวมดําเนินงาน
ขอ ๑๔ ใหผูรวมดําเนินงานจัดหลักประกันการรวมดําเนินงานมามอบไวแก กนอ. เพื่อ
ประโยชนแกผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) โอนบรรดาอสังหาริมทรัพย สวนควบ และอุปกรณ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมใหแก กนอ. ทันที เมื่อไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
แลวเสร็จตามโครงการแตละสวน
(๒) จัดใหมีหนังสือค้ําประกัน ของธนาคารพาณิชย หรือสถาบัน การเงิน อื่น ตามที่ กนอ.
เห็นชอบในวงเงินคาใชจายในการรวมดําเนินงานซึ่งผูรวมดําเนินงานไดเลือกชําระโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒ ในสวนที่ยังชําระไมครบถวน
หมวด ๓
หลักเกณฑและเงื่อนไข
กรณีผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น
ขอ ๑๕ กรณีผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการอื่นตามความจําเปน ผูรวมดําเนินงานดังกลาวตองชําระคาใชจายในการรวมดําเนินงานใหแก
กนอ. ดังตอไปนี้
(๑) คาบริหารโครงการ แบงการชําระออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑.๑) คาธรรมเนียมและบริการรวมดําเนิน งาน ใหชําระตามพื้น ที่โครงการในอัตรา
ดังนี้
(ก) พื้นที่โครงการไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ชําระในอัตรารอยละ ๖๐ ของอัตราตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ า หนด โดยให สิ ท ธิ ชํ า ระในอั ต ราดั ง กล า วเฉพาะโครงการจั ด ตั้ ง
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งไดรับการอนุมัติและทําสัญญารวมดําเนินงานกับ กนอ. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๔ เทานั้น
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ถ า ผู ร ว มดํ า เนิ น งานได รั บ อนุ มั ติ แ ละทํ า สั ญ ญาร ว มดํ า เนิ น งานกั บ กนอ. หลั ง วั น ที่
๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๔ ให ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารร ว มดํ า เนิ น งานในอัต ราตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนด
(ข) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๑,๐๐๐ ไร แตไมเกิน ๓,๐๐๐ ไร ชําระในอัตรา
๑,๐๐๐ บาท ตอไร
(ค) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๓,๐๐๐ ไร ขึ้นไป ชําระในอัตรา ๑๐๐ บาท ตอไร
กรณีตามวรรคหนึ่ง ผูรวมดําเนินงานจะตองดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในโครงการแตละระบบใหแ ลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมูลคางานแตละ
ระบบ และเมื่อรวมการพัฒนาทุกระบบแลวตองเสร็จไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมูลคางานรวมทั้งหมด
ทั้งนี้ ผูรวมดําเนิน งานสามารถแบงการชําระคาใชจายดังกลา วใหกับ กนอ. ไดตามจํานวน และ
ระยะเวลาตามที่ไ ด รับ ความเห็ น ชอบจาก กนอ. แตถ า ผูร ว มดํ า เนิ น งานไม ส ามารถพั ฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวได ผูรวมดําเนินงานจะตองชําระคาธรรมเนียมและ
บริการรวมดําเนินงานในอัตราปกติตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมและบริการรวมดําเนินงานตาม (๑.๑) ใหกําหนดเปนอัตราผันแปร ซึ่งจะ
ปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะสามปในอัตรารอยละ ๑๐ ของอัตราคาธรรมเนียมและบริการรวมดําเนินงาน
ตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
(๑.๒) คากํากับการบริการ ใหชําระตามอัตราและเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
(ก) พื้นที่โครงการไมเกิน ๑,๐๐๐ ไร ชําระในอัตรารอยละ ๖๐ ของอัตราตาม
ประกาศคณะกรรมการกําหนด โดยใหสิทธิชําระในอัตราดังกลาวเปนระยะเวลาหาปติดตอกัน นับแตป
ที่เริ่ ม ชํา ระ ทั้ งนี้ สํา หรั บโครงการจัดตั้ งนิค มอุ ตสาหกรรมซึ่งไดรับ การอนุ มัติแ ละทําสั ญญารว ม
ดําเนินงานกับ กนอ. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
(ข) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๑,๐๐๐ ไร แตไมเกิน ๓,๐๐๐ ไร ชําระในอัตรา
๒๐๐ บาท ตอไร ตอป
(ค) พื้น ที่โครงการสวนที่เกิน ๓,๐๐๐ ไร ขึ้น ไป ชําระในอัตรา ๑๐๐ บาท
ตอไร ตอป
อัตราคากํากับการบริการตาม (๑.๒) ใหกําหนดเปนอัตราผันแปร ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบ
ระยะสามปในอัตรารอยละ ๑๐ ของอัตราคากํากับการบริการตามประกาศคณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้
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ใหเริ่มชําระตั้งแตปที่สองของสัญญารวมดําเนินงานเปนตนไป และตองชําระภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
ของทุกปในอัตราที่คํานวณไดในปนั้น โดยถือปที่ทําสัญญารวมดําเนินงานเปนปที่หนึ่ง
กรณีตาม (ก) เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหาปดังกลาวแลว ใหชําระคากํากับการบริการในอัตรา
และเงื่อนไขปกติตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
สําหรับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุมัติและทําสัญญารวมดําเนินงานหลังวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ใหกําหนดอัตราคากํากับการบริการและวิธีการชําระในอัตราและวิธีการปกติ
ตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
(๒) คาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุน ใหคํานวณตามพื้นที่ขายตามจํานวนของพื้นที่
พัฒนาในแตละระยะในอัตราเริ่มตนไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราคาประชาสัมพันธและสงเสริม
การลงทุนดังกลาวจะกําหนดเปนอัตราผันแปรและปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะเวลาสามปในอัตรารอยละสิบ
ของอัตราคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกําหนด
ใหยกเวนและลดหยอนคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุนสําหรับพื้นที่ดังตอไปนี้
(๒.๑) พื้นที่ที่ไดรับยกเวน
(ก) พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานประกอบกิจการอยูแลว
(ข) พื้น ที่ขายที่ผูรวมดําเนิน งานไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหลูกคาแลวกอ นวั น
ที่ผูรวมดําเนินงานทําสัญญารวมดําเนินงานกับ กนอ.
(ค) พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมของบริษัทยอย
(๒.๒) พื้นที่ที่ไดรับการลดหยอน
(ก) พื้น ที่ ป ระกอบอุต สาหกรรมของบริ ษัท ที่ เ กี่ ยวข อ ง ได รับ การลดหย อ น
รอยละ ๕๐ ของอัตราที่กําหนด
(ข) พื้ น ที่ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท ร ว มทุ น ได รั บ การลดหย อ น
รอยละ ๒๕ ของอัตราที่กําหนด
ขอ ๑๖ การชําระคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุนตามขอ ๑๕ (๒) ใหชําระ ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง ชําระในวันทําสัญญารวมดําเนินงานหรือวันทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทาย
สัญ ญาเพื่ อขยายการพัฒ นาในแต ล ะระยะในอั ตราร อยละ ๕ ของค าประชาสัม พัน ธแ ละสง เสริ ม
การลงทุนพื้นที่ขายแตละระยะ
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(๒) ครั้ ง ที่ ส อง ชํ า ระเมื่ อ มี ก ารประกาศเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม ในอั ต ราร อ ยละ ๕
ของค า ประชาสั ม พั น ธ แ ละส ง เสริ ม การลงทุ น ของพื้ น ที่ ข ายแต ล ะระยะที่ ไ ด ป ระกาศเป น เขต
นิคมอุตสาหกรรม โดยใหชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กนอ.
(๓) ครั้ ง ต อ ๆ ไป ชํ า ระเงิ น ในอั ต ราร อ ยละ ๙๐ ของคา ประชาสั ม พั น ธ แ ละส ง เสริ ม
การลงทุนตอไร ตามพื้นที่ขายที่ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินจาก กนอ. โดยใหชําระภายในวันสิ้นเดือนของ
เดือนถัดไป นับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาตใหใชที่ดิน
กรณีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น ใหผูรวมดําเนินงานชําระเงินคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุน
ตามจํานวนที่เพิ่ม ขึ้นใหแ ก กนอ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวัน ที่ไดรับแจงจาก กนอ. โดยไมคิด
ดอกเบี้ย
กรณีพื้นที่ขายลดลง ให กนอ. คืนเงินคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุนจํานวนที่ลดลง
ใหแกผูรวมดําเนินงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจาก กนอ. โดยไมคิดดอกเบี้ย
ขอ ๑๗ ผูรวมดําเนินงานตองจัดหลักประกันการรวมดําเนินงานและสงมอบหลักประกัน
สัญญาใหแก กนอ. รวมทั้งใหจัดใหมีกองทุนเพื่อประโยชนของผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมดวย
ทั้งนี้ ผูรวมดําเนินงานจะตองชําระเงินใหแก กนอ. เพื่อนําเงินเขาบัญชีกองทุน ดังนี้
(๑) กรณีผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการอื่นตามความจําเปน จะตองจัดใหมีกองทุน เปน หลักประกันการรวมดําเนินงานตามประกาศ
ที่คณะกรรมการกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
(๒) กรณีผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการอื่นตามความจําเปนบางระบบ ตองจัดใหมีกองทุนเปนหลักประกันการรวมดําเนินงาน โดยปรับ
ลดวงเงินลงตามสัดสวนของระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น ตามความ
จําเปนที่ผูรวมดําเนินงานใหบริการ หรือตามที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ
(๓) กรณีผูรวมดําเนินงานไมไดเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการอื่นตามความจําเปน ใหเสนอคณะกรรมการ กนอ.พิจารณากําหนดวงเงินกองทุนตามแตจะ
เห็น สมควร ทั้งนี้ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ประเภทอุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณู ป โภคสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก และบริ ก ารอื่ น ตามความจํ า เป น ที่ จั ด ให มี อ ยู ภ ายใน
นิคมอุตสาหกรรม
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ขอ ๑๘ ใหกําหนดเงินกองทุน ของนิคมอุตสาหกรรมไวสูงสุดที่จํานวนหกสิบลานบาท
แตทั้งนี้ไมรวมถึงเงินเพิ่ม ที่เกิดจากการผิดนัดชําระเงิน กองทุน และรายไดหรือผลประโยชนอื่น ใด
อันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุน
ผูรวมดําเนินงานตองนําเงินสดเขาบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่ง ตามสัดสวนของพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชที่ดินจาก กนอ. ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดิน ทั้งนี้ หากมีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุนใหสมทบเขาในกองทุน เมื่อไดชําระเงิน
ครบถวนตามจํานวนที่คํานวณตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่งแลว
เงินอัน เกิดจากดอกเบี้ยของบัญชีกองทุน ในสวนเกินวงเงินกองทุน ผูรวมดําเนินงานอาจนํา
ไปใชเพื่อการบํารุงรักษาและสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการอื่น
ตามความจําเปนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ กนอ. กําหนด
ขอ ๑๙ ใหผูรวมดําเนินงานเปดบัญชีกองทุน กับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น
ที่ กนอ. เห็น ชอบ และใหเปนกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ในฐานะผูบริหารจัดการกองทุน โดย กนอ.
เป น ผู มีสิ ทธิ ใ ชแ ละสั่ง จา ยเงิ น จากบั ญชี กองทุ น เพื่ อนํ าไปใช บํา รุง รัก ษาและสร างทดแทนระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ถาผูรวมดําเนินงานไมอาจดําเนินงานตามวัตถุประสงคหรือตามสัญญารวมดําเนินงานไดใหเงิน
ในบัญชีกองทุนตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ในฐานะผูดูแลกองทุน ตลอดจนให กนอ. เปนผูมีสิทธิ
ใชและสั่งจายเงินจากบัญชีกองทุนเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีกองทุน
กรณีผูรวมดําเนิน งานประสงคจะนําเงิน ในบัญชีกองทุนไปใชเพื่อการบํารุงรักษาและสราง
ทดแทนระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่นตามความจําเปนตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ กนอ. กําหนด ซึ่งทําใหยอดเงินในบัญชีกองทุนของนิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงานนั้น
ต่ํากวาวงเงินกองทุน ที่คํานวณไดตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ผูรวมดําเนิน งานจะตองนําเงินมา
ทดแทนใหครบถวนตามวงเงินกองทุน ดังกลาวภายใน ๑ ป นับแตวัน ที่ กนอ. สั่งจายเงิน ออกจาก
บัญชีกองทุน ทั้งนี้ ผูรวมดําเนิน งานตองนําหลักประกัน เปนหนังสือค้ําประกัน ของธนาคารพาณิช ย
หรื อ สถาบัน การเงิ น ที่ กนอ. เห็น ชอบในวงเงิน เทา กั บ จํา นวนเงิ น ที่ กนอ. สั่ง จ าย มาวางเป น
หลักประกันใหแก กนอ. ในวันที่ กนอ. สั่งจายเงินยอดนั้นออกจากบัญชีกองทุน
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ขอ ๒๐ ในวันทําสัญญารวมดําเนินงาน หรือวันทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญา
เพื่อขยายการพัฒนาในแตละระยะ แลวแตกรณี ผูร วมดํา เนิน งานตองจัดให มีหลัก ประกั น สัญญา
เปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ กนอ. เห็นชอบในจํานวนเทากับ
วงเงินคากํากับการบริการ และอีกจํานวนรอยละ ๑๐ ของคาประชาสัมพันธและสงเสริมการลงทุนของ
พื้นที่พัฒนาในแตละระยะ รวมทั้งอีกรอยละ ๑๐ ของเงินกองทุนของพื้นที่พัฒนาในแตละระยะเพื่อเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมดําเนินงาน
ผูรว มดํา เนิน งานมีสิ ทธิข อลดวงเงิน หลัก ประกัน ตามวรรคหนึ่ งได เมื่อ ผูรว มดํา เนิน งาน
ไดชําระเงินคาใชจายในการรวมดําเนินงานและเงินกองทุนไปบางสวน โดยรวมถึงยอดวงเงินคาใชจาย
ในการรวมดําเนินงานแลว แตทั้งนี้ผูรวมดําเนินงานยังคงตองวางหลักประกัน ไวไมนอยกวาสามเทา
ของคากํากับการบริการตอปตลอดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ประสาน ตันประเสริฐ
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

