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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการขอจัดตั้งหรือ
ขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป็น กฎหมายที่มี บทบัญ ญัติบ างประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรีย กว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ขอร่วมดําเนินงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินงานกับ กนอ. ใน
การจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
“โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า โครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
ที่ผู้ร่วมดําเนินงานเสนอ
“ผู้ร่วมดําเนินงาน” หมายความว่า ผู้ขอร่วมดําเนินงานที่ได้รับอนุมัติและทําสัญญาร่วมดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.
ข้อ ๔ ผู้ข อร่ว มดํ าเนิ น งานโครงการจัด ตั้ งนิ ค มอุต สาหกรรมกั บ กนอ. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลไทย
(๒) เป็นผู้มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะดําเนินการโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่เจ้าของที่ดิน
ยินยอมให้ดําเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้
ข้อ ๕ พื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
ที่จะดําเนิน การให้เป็น นิคมอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ว ยการนิ คมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
และพื้น ที่ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
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กรณีตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในท้องที่
ซึ่งได้มีการวางและจัดทําผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแล้วและได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยกําหนดให้เป็นเขตสีที่ไม่อาจจัดตั้งเป็น นิคมอุต สาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ หรือกรณีเมื่อการบังคับใช้การวางและจัดทําผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ในท้องที่นั้น สิ้นสุดลงและได้มีการพิจารณาจัด ทําร่างผังเมืองขึ้น ใหม่ซึ่งผ่านขั้น ตอนความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว โดยยังคงหลักการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตสีที่ไม่อาจ
จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน กนอ. ต้องไม่รับพิจารณาเพื่อดําเนินการขออนุมัติโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นและให้จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
หากพื้นที่โครงการจัด ตั้งนิคมอุต สาหกรรมตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่เคยมีการวางและจัด ทําผังเมือง
มาก่อน หรืออยู่ระหว่างการจัดทําร่างผังเมืองซึ่งยังไม่มผี ลบังคับใช้ ให้ กนอ. รับพิจารณาคําขอโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ ประเภทของการประกอบกิจการในพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้ว ยการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสอดคล้องกับ
การใช้ ประโยชน์ ใ นที่ ดิน ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยผัง เมือ ง รายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๗ ให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานยื่นคําขออนุมัติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามแบบที่ กนอ.
กําหนด พร้อมสําเนาเอกสารของข้อมูลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างละสองชุด ทั้งนี้ กนอ.
อาจกําหนดให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานเสนอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๘ ให้ กนอ. พิจารณาคําขออนุมัติโ ครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามข้อ ๗ โดยเร็ว
ภายในเวลา ๑๕ วันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอนั้น
กรณีคําขออนุมัติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ กนอ. กําหนด ให้ กนอ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ขอร่วมดําเนินงานไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอร่วมดําเนินงานละทิ้งคําขอนั้นและให้ กนอ. จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
กรณีที่ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าคําขออนุมัติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ตลอดจนได้รับเอกสารข้อมูลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมครบถ้วนแล้ว ให้ กนอ. ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) มี หนั ง สือ แจ้ งผลการพิจ ารณาให้ผู้ ข อร่ ว มดํา เนิน งานทราบ โดยหนั ง สือ ดั งกล่ าวอาจ
กําหนดให้ผู้ข อร่ว มดําเนิน งานต้องมาชี้แจงรายละเอีย ดของโครงการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติ ม
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ตามความจําเป็นและเข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายในกําหนด ๑๕ วันทําการ
นับแต่วันที่ กนอ. ได้พิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
(๒) เสนอรายละเอี ย ดและเอกสารข้ อ มู ล โครงการจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง ผล
การตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
๖๐ วันทําการนับแต่วันที่ได้ดําเนินการตาม (๑) จนแล้วเสร็จ
ข้อ ๙ กรณีคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาอนุมัติโ ครงการจัด ตั้งนิคมอุต สาหกรรมตามที่
ผู้ข อร่ว มดําเนิน งานเสนอแล้ว ให้ กนอ. แจ้ง ผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ข อร่ว มดําเนิน งานทราบ
พร้อมทั้งให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานมาทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. ต่อไป
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กนอ.
กรณีผู้ข อร่ว มดําเนิน งานมีเหตุ ผลความจําเป็น ไม่อาจมาทําสั ญญาภายในเวลาที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่งได้โดยมีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมทั้งแสดง
เหตุผลความจําเป็นต่อ กนอ. ให้ กนอ. พิจารณาขยายระยะเวลาการทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้อีกตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรณีผู้ข อร่ว มดําเนิน งานไม่มาทําสัญ ญาร่ว มดําเนิน งานโครงการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมกั บ
กนอ. ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและไม่มีหนังสือขอขยายเวลาต่ อ กนอ. ให้ถือว่าผู้ข อร่ว ม
ดําเนิน งานไม่ประสงค์จะร่ว มดําเนิน งานกับ กนอ. และให้ กนอ. แจ้งเป็น หนังสือยกเลิกโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นต่อไป
ข้อ ๑๐ ผู้ร่วมดําเนินงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร่วมดําเนินงานกับ
บุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการกําหนด ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๑๑ กรณี ผู้ ร่ ว มดํ า เนิ น งานจะนํ าพื้ น ที่ โ ครงการจั ด ตั้ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมไปขอรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์หรือขอรับอนุมัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร เป็นต้น ผู้ขอร่วมดําเนินงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ กนอ. ทราบและต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก กนอ. เป็นหนังสือก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทั้งนี้ หากผู้ร่วมดําเนินงานได้ดําเนินการโดยยังไม่ได้
รับความเห็นชอบจาก กนอ. และ กนอ. ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว กนอ. มีสิทธิบอกเลิก
โครงการหรือสัญญาร่วมดําเนินงานได้ แล้วแต่กรณี และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีนี้ รวมถึง
มีสิทธิที่จะดําเนินการยุบนิคมอุตสาหกรรมที่ได้ประกาศจัดตั้งไว้แล้วด้วย
ข้อ ๑๒ กรณีที่ผู้ขอร่วมดําเนินงานซึ่งได้ยื่นคําขออนุมัติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไว้ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. ให้ กนอ. เสนอคณะกรรมการ กนอ.
เพื่อพิจารณาต่อไป
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๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ว่ า การรั กษาการตามข้อ บัง คับ นี้ และให้มี อํา นาจออกระเบีย บหรือ ประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

