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ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประกอบกับมติค ณะกรรมการการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น บทนิย ามต่อจากบทนิย ามคําว่า “พื้น ที่ข าย” ในข้อ ๑
ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่ อนไขการร่ว มดําเนิน งานกับบุค คลอื่น ในการจัด ตั้ง นิคมอุ ตสาหกรรม ลงวั น ที่ ๒๒ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙
“เปลี่ยนแปลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า การดําเนินการที่ทําให้พื้นที่โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลให้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในคราวเดียวกัน
“เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขต” หมายความว่า
การดํา เนิน การที่ทํ าให้พื้น ที่ภายในโครงการนิคมอุ ตสาหกรรมเปลี่ย นแปลงไปจากที่ได้ป ระกาศไว้ใ น
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนพื้นที่รวมและแนวเขตเดิม
ของนิคมอุตสาหกรรม”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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“ข้อ ๙/๑ เมื่อ กนอ. ได้ป ระกาศการจัด ตั้ง หรือ เปลี่ย นแปลงเขตนิค มอุต สาหกรรม
ร่ว มดําเนินงานแล้ว และผู้ร่ว มดําเนิน งานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขต
ประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขต ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานให้แก่
กนอ. ในอัตราครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท ต่อไร่ โดยคิด คํานวณเฉพาะจํานวนพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรม
ทั่ว ไปหรือเขตประกอบการเสรีที่เพิ่มขึ้น เท่านั้น ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนีย มและบริการร่ว มดําเนิน งาน
ดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะ ๓ ปี ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วม
ดําเนินงานในการเปลี่ยนแปลงเขตในขณะนั้นเป็นฐานในการคํานวณโดยให้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีปฏิทิน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามบัญชีการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานท้ายประกาศนี้
การชําระค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงาน ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระในวันทําบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาร่วมดําเนินงาน”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสาม (๑) ของข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่น
ในการจัด ตั้งนิคมอุต สาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วม
ดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การชําระค่ากํากับการบริการ ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระเงินดังกล่าวตั้งแต่ปีที่ ๓ ในวันทําการ
ของ กนอ. ภายในเดือนเมษายนของทุกปีตลอดไปในอัตราที่คํานวณได้ในปีนั้น โดยให้ถือปีที่ทําสัญญา
ร่วมดําเนินงาน (สัญญาหลัก) เป็นปีที่ ๑”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
“ข้อ ๑๑/๑ เมื่อ กนอ. ได้ป ระกาศการจัด ตั้ง หรือ เปลี่ย นแปลงเขตนิค มอุต สาหกรรม
ร่ ว มดํ า เนิ น งานแล้ ว และผู้ ร่ ว มดํ า เนิ น งานประสงค์ จ ะขอเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม
ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้แก่ กนอ. ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าธรรมเนีย มและบริการร่ว มดําเนิน งานให้ชําระทั้งในส่ว นที่ทําให้พื้น ที่นิคม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตรา ดังนี้
(๑) พื้น ที่ที่ ข อเปลี่ ย นแปลงไม่ เกิ น ๒,๕๐๐ ไร่ ต้ อ งชํ าระในอัต ราครั้ง ละ
๑,๘๐๐ บาท ต่อไร่
(๒) พื้นที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงส่ว นที่เกิน ๒,๕๐๐ ไร่ ต้องชําระในอัตราครั้งละ
๓๒๐ บาท ต่อไร่
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ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก ารร่ ว มดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก รอบระยะ ๓ ปี
ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัต ราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานในการเปลี่ย นแปลงพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมในขณะนั้น เป็น ฐานในการคํานวณ โดยให้เริ่มปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นต้นไป ตามบัญชีการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานท้ายประกาศนี้
(ข) ค่า กํา กั บการบริ การ ให้ชํ าระในอั ต ราปีล ะ ๓๕๐ บาท ต่ อ ไร่ ของพื้ น ที่
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่ากํากับการบริการดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะ ๓ ปี
ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่ากํากับการบริการในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในขณะนั้น
เป็ น ฐานในการคํ านวณโดยให้เ ริ่ มปรับ เพิ่ม ขึ้น ตั้ งแต่ปี ป ฏิทิ น พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ต้น ไป ตามบั ญ ชี
การคํานวณอัตราค่ากํากับการบริการท้ายประกาศนี้
การชําระค่ากํากับการบริการ ผู้ร่ว มดําเนิน งานต้องชําระเงิน ดังกล่าวตั้งแต่ปีที่ ๓
ในวันทําการของ กนอ. ภายในเดือนเมษายนของทุกปีตลอดไปในอัตราที่คํานวณได้ในปีนั้น โดยให้ถือ
ปีที่ทําสัญญาร่วมดําเนินงาน (สัญญาหลัก) เป็นปีที่ ๑
กรณีพื้นที่โครงการลดลง กนอ. จะปรับลดค่ากํากับการบริการตามจํานวนของพื้นที่
โครงการที่ลดลงในปีถัดไป
(ค) ค่าประชาสัมพันธ์แ ละส่งเสริมการลงทุน ผู้ร่ว มดําเนิน งานต้องชําระค่าใช้จ่าย
ในการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ตามอัตราและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๑๑ (๒) โดยให้คิด
คํานวณเฉพาะในส่วนพื้นที่ขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเท่านั้น”
ข้อ ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๑๑/๒ ของประกาศคณะกรรมการการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
“ข้อ ๑๑/๒ เมื่อ กนอ. ได้ป ระกาศการจัด ตั้ง หรือ เปลี่ย นแปลงเขตนิค มอุต สาหกรรม
ร่ว มดําเนินงานแล้ว และผู้ร่ว มดําเนิน งานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขต
ประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขต ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้แ ก่
กนอ. ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานให้ชําระในอัตราครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท
ต่อไร่ โดยคํานวณเฉพาะจํานวนของพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรีที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะ ๓ ปี ในอัตรา
ร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานในการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
หรือเขตประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขตในขณะนั้นเป็นฐานในการคํานวณ โดยให้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามบัญชีการคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงาน
ท้ายประกาศนี้
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การชําระค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงาน ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระในวันทํา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาร่วมดําเนินงาน
(ข) ค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระค่าใช้จ่ายใน
การขอเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขต ตามอัตราและเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้อ ๑๑ (๒) โดยให้คิด คํานวณเฉพาะในส่วนพื้น ที่ขายที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ย นแปลงเขต
ดังกล่าวเท่านั้น”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขการร่ ว มดํา เนิ น งานกั บ บุค คลอื่ น
ในการจัด ตั้งนิคมอุต สาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การร่ว มดําเนิน งานกับ บุคคลอื่ น ในการจัด ตั้ง นิคมอุต สาหกรรม (แก้ไขเพิ่ มเติม ครั้งที่ ๕) ลงวัน ที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) จัด ให้มีกองทุน หลักประกัน เพื่อการบํารุงรักษา และสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
โดยผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระเงินให้แก่ กนอ. เพื่อนําเงินเข้าบัญชีกองทุน ฯ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) พื้นที่โครงการไม่เกิน ๕๐๐ ไร่ ต้องชําระในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อไร่
(ข) พื้น ที่โ ครงการส่ว นที่เกิน ๕๐๐ ไร่ แต่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ต้ องชําระในอัต รา
๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไร่
(ค) พื้นที่โครงการส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ ต้องชําระในอัตรา
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อไร่
(ง) พื้นที่โครงการส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ต้องชําระในอัตรา
๑๐,๐๐๐ บาท ต่อไร่
(จ) พื้น ที่โ ครงการส่ว นที่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ขึ้น ไป ต้องชําระในอัต รา ๕,๐๐๐ บาท
ต่อไร่ และให้กําหนดเงินกองทุน ฯ ไว้สูงสุดที่จํานวน ๖๐ ล้านบาทสําหรับพื้นที่โครงการที่ไม่เกิน ๘,๐๐๐ ไร่
หากพื้นที่โครงการเกิน ๘,๐๐๐ ไร่ ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระเงินกองทุน ฯ ตามสัดส่วนจํานวนพื้นที่
ที่เพิ่มขึ้น ตามอัต ราดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็น การจัด ตั้งกองทุน ฯ ขึ้น ใหม่ ทั้งนี้ ในทุก ๆ ส่ว นที่เกิน
๘,๐๐๐ ไร่
เงินกองทุนดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเงินเพิ่มที่เกิดจากการผิดนัดชําระเงินกองทุน ฯ และรายได้
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุน ฯ
ผู้ร่วมดําเนินงานต้องนําเงินสดเข้าบัญชีกองทุน ฯ ตามวรรคหนึ่ง ตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน จาก กนอ. ภายในวัน สิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับแต่เดือนที่ผู้ใช้ที่ดินได้รับอนุญาต
ให้ใช้ที่ดิน
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ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุน ฯ ตามวรรคหนึ่ง ให้สมทบเข้าในกองทุน ฯ เมื่อได้มี
การชําระเงินครบถ้วนตามจํานวนที่คํานวณตามอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว เงินอันเกิดจากดอกเบี้ย
ของบัญ ชีกองทุน ฯ ในส่ว นเกินวงเงินกองทุน ฯ ผู้ร่ว มดําเนินงานอาจขอนําไปใช้เพื่อการบํารุงรักษา
และสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กนอ.
กําหนด
การเปิดบัญชีกองทุน ฯ ตามวรรคหนึ่งกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ให้เงินในบัญชีดังกล่าว
เป็น กรรมสิท ธิ์ข อง กนอ. ในฐานะผู้บริหารจัด การกองทุน ฯ และให้ กนอ. เป็น ผู้มีสิทธิใช้และสั่ง
จ่า ยเงิน จากบัญ ชีก องทุน ฯ เพื่อ นํา ไปใช้บํา รุง รัก ษา และสร้า งทดแทนระบบสาธารณูป โภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ในกรณี ผู้ร่ว มดําเนิ น งานไม่สามารถดําเนิ น งานตามวัต ถุประสงค์ห รือสัญ ญาร่ว มดําเนิน งาน
ให้เงินในบัญชีกองทุน ฯ ตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ในฐานะผู้ดูแลกองทุน ฯ และให้ กนอ.
เป็นผู้มีสิทธิใช้และสั่งจ่ายเงินจากบัญชีกองทุน ฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีกองทุน ฯ
ในกรณีที่ผู้ร่วมดําเนิน งานขอใช้เงินในบัญชีกองทุน ฯ ไปดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษา และ
สร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอํานวยความสะดวกตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ กนอ.
กําหนด ซึ่งทําให้ยอดเงินในบัญชีกองทุน ฯ ของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานนั้นต่ํากว่าวงเงินกองทุน ฯ
ที่คํ า นวณตามอั ต ราที่ กํา หนดไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ ร่ ว มดํ าเนิ น งานต้อ งนํ าเงิ น มาทดแทนให้ ค รบถ้ ว น
ตามวงเงินกองทุน ฯ ที่กําหนดไว้นั้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ กนอ. สั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกองทุน ฯ
ทั้งนี้ ผู้ร่วมดําเนินงานต้องนําหลักประกันเป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ กนอ.
เห็นชอบในวงเงินเท่ากับจํานวนเงินที่ กนอ. สั่งจ่ายมาวางเป็นหลักประกันให้แก่ กนอ. ในวันที่ กนอ.
สั่งจ่ายเงินยอดนั้นออกจากบัญชีกองทุนฯ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสาน ตันประเสริฐ
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บัญชีคํานวณอัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)
ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปี พ.ศ.

ขนาดพื้นที่โครงการ
ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ไร่
(บาท/ไร่/ครั้ง)

ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑
ปี ๒๕๗๒
ปี ๒๕๗๓
ปี ๒๕๗๔
ปี ๒๕๗๕
ฯลฯ

ส่วนที่เกิน ๒,๕๐๐ ไร่ ขึ้นไป
(บาท/ไร่/ครั้ง)
๑,๘๐๐
๑,๘๐๐
๑,๘๐๐
๑,๘๐๐
๑,๙๘๐
๑,๙๘๐
๑,๙๘๐
๒,๑๗๘
๒,๑๗๘
๒,๑๗๘
๒,๓๙๖
๒,๓๙๖
๒,๓๙๖
๒,๖๓๕
๒,๖๓๕
๒,๖๓๕
๒,๘๙๙
๒,๘๙๙
๒,๘๙๙
๓,๑๘๙
๓,๑๘๙
๓,๑๘๙
๓,๕๐๘
ฯลฯ

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดําเนินงานที่คํานวณได้ตามบัญชีนี้เป็นเศษตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป
คิดเป็นหนึ่งบาท เศษไม่ถึงห้าสิบสตางค์ปัดทิ้ง

๓๒๐
๓๒๐
๓๒๐
๓๒๐
๓๕๒
๓๕๒
๓๕๒
๓๘๗
๓๘๗
๓๘๗
๔๒๖
๔๒๖
๔๒๖
๔๖๙
๔๖๙
๔๖๙
๕๑๕
๕๑๕
๕๑๕
๕๖๗
๕๖๗
๕๖๗
๖๒๔
ฯลฯ

บัญชีคํานวณอัตราค่ากํากับการบริการท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคลลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗)
ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปี พ.ศ.
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖
ปี ๒๕๖๗
ปี ๒๕๖๘
ปี ๒๕๖๙
ปี ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑
ปี ๒๕๗๒
ปี ๒๕๗๓
ปี ๒๕๗๔
ปี ๒๕๗๕
ฯลฯ

อัตราค่ากํากับการบริการ (บาท/ไร่/ปี)
๓๕๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๘๕
๓๘๕
๓๘๕
๔๒๔
๔๒๔
๔๒๔
๔๖๖
๔๖๖
๔๖๖
๕๑๒
๕๑๒
๕๑๒
๕๖๔
๕๖๔
๕๖๔
๖๒๐
๖๒๐
๖๒๐
๖๘๒
ฯลฯ

หมายเหตุ: อัตราค่ากํากับการบริการที่คํานวณได้ตามบัญชีนี้เป็นเศษตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไป
คิดเป็นหนึ่งบาท เศษไม่ถึงห้าสิบสตางค์ปัดทิ้ง

