
หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ที่  ๑/๒๕๔๙ 

เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบคุคลอื่น 
ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๕) 

 
 

ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๓๙  เร่ือง  
หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๓๙  และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานดังกลาว  
ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๑  เร่ือง  หลักเกณฑ  
และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  
๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๑  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๔  
เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไข
เพิ่มเติม  คร้ังที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรม   (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๗  และประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๔/๒๕๔๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไข
การรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔)  ลงวันที่   
๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๗  นั้น 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่น  
ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ขอ  ๖  ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๔๘  
เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  จึงใหแกไขเพิ่มเติมประกาศดังกลาวขางตนดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๓๙  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ัง



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 

 

นิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงาน 
กับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๗  
และประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๔/๒๕๔๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  
และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔)  
ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค  ส่ิงอํานวยความสะดวก
และบริการอื่น  ตองชําระคาใชจายในการรวมดําเนินงานใหแก  กนอ.  ตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาบริหารโครงการ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
 (ก) คากํากับการกอสราง 
  ใหกําหนดอัตราคากํากับการกอสราง  ดังนี้ 
  (๑) พื้นที่โครงการไมเกิน  ๑,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา  

   ๑,๐๐๐  บาทตอไร 
(๓) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๒,๐๐๐  ไรข้ึนไป  ตองชําระในอัตรา  ๑๐๐  บาทตอไร 

โดยใหชําระในวันทําสัญญารวมดําเนินงาน 
 (ข) คากํากับการบริการ 
  ใหกําหนดอัตราคากํากับการบริการ  ดังนี้ 
  (๑) พื้นที่โครงการไมเกิน  ๑,๐๐๐  ไร ตองชําระในอัตรา  ๑,๔๔๐,๐๐๐  บาทตอป 
  (๒) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอตัรา  
   ๒๐๐  บาทตอไรตอป 

(๓) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๒,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา ๑๐๐ บาทตอไรตอป 
อัตราคากํากับการบริการดังกลาวใหกําหนดเปนอัตราผันแปรโดยปรับเพิ่มข้ึนทุกรอบระยะเวลาสามป  
ในอัตรารอยละสิบของอัตราคากํากับการบริการในขณะนั้นเปนฐานในการคํานวณโดยใหเร่ิมนับต้ังแตป  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป  ตามบัญชีการคํานวณอัตราคากํากับการบริการทายประกาศนี้ 



หนา   ๒๑ 
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การชําระคากํากับการบริการดังกลาวขางตน  ผูรวมดําเนินงานตองชําระต้ังแตปที่  ๓  ภายในวันที่  
๑๕  เมษายนของทุกปตลอดไปในอัตราที่คํานวณไดในปนั้น  โดยใหถือปที่ทําสัญญารวมดําเนินงาน  
(สัญญาหลัก)  เปนปที่  ๑ 

(๒) คาสงเสริมการขาย  คํานวณตามพื้นที่ขายของพื้นที่พัฒนาในแตละระยะในอัตราไรละ  
๑๐,๐๐๐  บาท  โดยแบงชําระดังนี้ 

 (ก) งวดที่หนึ่ง  ชําระในวันทําสัญญารวมดําเนินงานหรือวันทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม
ตอทายสัญญาเพื่อขยายการพัฒนาในแตละระยะ  ในอัตรารอยละ  ๕  ของคาสงเสริมการขายของพื้นที่ขาย 
แตละระยะ 

 (ข) งวดที่สอง  ชําระเมื่อมีการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือประกาศพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังเขตอุตสาหกรรมสงออก  ในอัตรารอยละ  ๕  ของคาสงเสริมการขายของพื้นที่ขายแตละระยะ 
ที่ไดประกาศเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม  โดยชําระภายใน  ๗  วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก  กนอ. 

 (ค) งวดตอ  ๆ  ไป  ชําระเงินจํานวน  ๙,๐๐๐  บาทตอไร  ตามพื้นที่ขายที่ไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดินจาก  กนอ.  โดยชําระภายในวันส้ินเดือนของเดือนถัดไปนับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดิน 

ในกรณีพื้นที่ขายเพิ่มข้ึนใหผูรวมดําเนินงานชําระเงินคาสงเสริมการขายจํานวนที่เพิ่มข้ึนใหแก  
กนอ.  ในงวดสุดทายโดยไมคิดดอกเบี้ย 

ในกรณีพื้นที่ขายลดลง  ให  กนอ.  คืนเงินคาสงเสริมการขายจํานวนที่ลดลงใหแกผูรวมดําเนินงาน  
ในงวดสุดทายโดยไมคิดดอกเบี้ย” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  ของประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๓๙  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๑  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการรวมดําเนินงาน 
กับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๑  และ
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ที่  ๑/๒๕๔๗  เร่ือง  หลักเกณฑ  และ
เง่ือนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๓)   
ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค  ส่ิงอํานวยความสะดวก
และบริการอื่น  ผูรวมดําเนินงานตองจัดใหมีหลักประกันการรวมดําเนินงาน  ดังนี้ 

(๑) จัดใหมีกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา  และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภค
และส่ิงอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชนแกผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
โดยผูรวมดําเนินงานตองชําระเงินใหแก  กนอ.  เพื่อนําเงินเขาบัญชีกองทุนฯ  ดังกลาว  ตามหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) พื้นที่โครงการไมเกิน  ๕๐๐  ไร ตองชําระในอัตรา  ๓๐,๐๐๐  บาทตอไร 
 (ข) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๕๐๐  ไร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา  

  ๒๐,๐๐๐  บาทตอไร 
 (ค) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา  

  ๑๕,๐๐๐  บาทตอไร 
 (ง) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๒,๐๐๐  ไร  แตไมเกิน  ๓,๐๐๐  ไร  ตองชําระในอัตรา  

  ๑๐,๐๐๐  บาทตอไร 
(จ) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน  ๓,๐๐๐  ไรข้ึนไป  ตองชําระในอัตรา  ๕,๐๐๐  บาทตอไร 

และใหกําหนดเงินกองทุนฯ  ไวสูงสุดที่จํานวนหกสิบลานบาท  แตทั้งนี้ไมรวมถึงเงินเพิ่มที่เกิดจากการผิดนัด
ชําระเงินกองทุนฯ  และรายไดหรือผลประโยชนอื่นใดอนัเกิดจากเงินในบัญชีกองทุนฯ 

ผูรวมดําเนินงานตองนําเงินสดเขาบัญชีกองทุนฯ ตามวรรคหนึ่งตามสัดสวนของพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชที่ดินจาก  กนอ.  ภายในวันส้ินเดือนของเดือนถัดไปนับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดิน 

ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุนฯ  ตามวรรคหนึ่ง  ใหสมทบเขาในกองทุนฯ  เมื่อไดมี
การชําระเงินครบถวนตามจํานวนที่คํานวณตามอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแลว  เงินอันเกิดจาก
ดอกเบี้ยของบัญชีกองทุนฯ  ในสวนเกินวงเงินกองทุนฯ  ผูรวมดําเนินงานอาจขอนําไปใชเพื่อการบํารุงรักษา  
และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกไดตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไข 
ที่  กนอ.  กําหนด 

การเปดบัญชีกองทุนฯ  ตามวรรคหนึ่งกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ใหเงินในบัญชีดังกลาว 
เปนกรรมสิทธิ์ของ  กนอ.  ในฐานะผูบริหารจัดการกองทุนฯ  และให  กนอ.  เปนผูมีสิทธิใชและ 
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ส่ังจายเงินจากบัญชีกองทุนฯ  เพื่อนําไปใชบํารุงรักษา และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ในกรณีผูรวมดําเนินงานไมสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคหรือสัญญารวมดําเนินงาน   
ใหเงินในบัญชีกองทุนฯ  ตามวรรคหนึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ  กนอ.  ในฐานะผูดูแลกองทุนฯ  และให  กนอ.  
เปนผูมีสิทธิใชและส่ังจายเงินจากบัญชีกองทุนฯ  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีกองทุนฯ 

ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานขอใชเงินในบัญชีกองทุนฯ  ไปดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษา   
และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก  ตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไข 
ที่  กนอ.  กําหนด  ซ่ึงทําใหยอดเงินในบัญชีกองทุนฯ ของนิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงานนั้นตํ่ากวาวงเงิน
กองทุนฯ  ที่คํานวณตามอัตราที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ผูรวมดําเนินงานตองนําเงินมาทดแทน 
ใหครบถวนตามวงเงินกองทุนฯ ที่กําหนดไวนั้นภายใน  ๑  ป  นับแตวันที่  กนอ.  ส่ังจายเงินออกจาก
บัญชีกองทุนฯ  ทั้งนี้  ผูรวมดําเนินงานตองนําหลักประกันเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่  กนอ.  เห็นชอบในวงเงินเทากับจํานวนเงินที่  กนอ.  ส่ังจายมาวางเปนหลักประกัน
ใหแก  กนอ.  ในวันที่  กนอ.  ส่ังจายเงินยอดนั้นออกจากบัญชีกองทุนฯ 

(๒) ในวันทําสัญญารวมดําเนินงานหรือวันทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาเพื่อขยาย
การพัฒนาในแตละระยะ  แลวแตกรณี ผูรวมดําเนินงานตองจัดใหมีหลักประกันสัญญาเปนเงินสด  หรือ
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ในจํานวนเทากับวงเงินคากํากับการบริการ  และวงเงินกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา  และ 
สรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในสวนที่ยังชําระไมครบถวน  รวมทั้ง 
อีกจํานวนรอยละหาสิบของคาสงเสริมการขายของพื้นที่พัฒนาในแตละระยะเพื่อเปนหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญารวมดําเนินงาน 

ผูรวมดําเนินงานมีสิทธิขอลดวงเงินหลักประกันตามวรรคหนึ่งไดเมื่อผูรวมดําเนินงานไดชําระเงิน
คาใชจายในการรวมดําเนินงานและเงินกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา  และสรางทดแทนระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกบางสวนแลว  และยอดวงเงินคาใชจายในการรวมดําเนินงาน
และเงินกองทุนฯ  ที่คงเหลือตํ่ากวาวงเงินหลักประกันที่มอบไวแก  กนอ.  ในวันทําสัญญารวมดําเนินงาน  
แตทั้งนี้ผูรวมดําเนินงานยังคงตองวางหลักประกันไวไมนอยกวาสามเทาของคากํากับการบริการตอป
ตลอดไป” 
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ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ประสาน  ตันประเสริฐ 

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



        บัญชีคํานวณอัตราคากํากับการบริการทายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
                 ท่ี    ๑ /๒๕๔๙  เร่ือง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ป พ.ศ. ไมเกิน 1,000 ไร สวนท่ีเกิน 1,000 ไร แตไมเกิน 2,000 ไร สวนท่ีเกิน 2,000 ไรข้ึนไป
(บาท/ป) (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป)

2548 1,440,000.00          200.00                                                         100.00                                  
2549 1,440,000.00          200.00                                                         100.00                                  
2550 1,440,000.00          200.00                                                         100.00                                  
2551 1,584,000.00          220.00                                                         110.00                                  
2552 1,584,000.00          220.00                                                         110.00                                  
2553 1,584,000.00          220.00                                                         110.00                                  
2554 1,742,400.00          242.00                                                         121.00                                  
2555 1,742,400.00          242.00                                                         121.00                                  
2556 1,742,400.00          242.00                                                         121.00                                  
2557 1,916,640.00          266.20                                                         133.10                                  
2558 1,916,640.00          266.20                                                         133.10                                  
2559 1,916,640.00          266.20                                                         133.10                                  
2560 2,108,304.00          292.82                                                         146.41                                  
2561 2,108,304.00          292.82                                                         146.41                                  
2562 2,108,304.00          292.82                                                         146.41                                  
2563 2,319,134.40          322.10                                                         161.05                                  
2564 2,319,134.40          322.10                                                         161.05                                  
2565 2,319,134.40          322.10                                                         161.05                                  
2566 2,551,047.84          354.31                                                         177.16                                  
ฯลฯ                         ฯลฯ                                                             ฯลฯ                                      ฯลฯ

ขนาดพื้นท่ีโครงการ

                                                    (แกไขเพิ่มเติม  คร้ังท่ี ๕)  ลงวันท่ี   ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙


