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ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ที่ ๑/๒๕๔๙
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)
ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๙ และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานดังกลาว
ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม) ลงวัน ที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๔
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตัง้
นิค มอุ ต สาหกรรม (แกไ ขเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ๓) ลงวั น ที่ ๒๒ มิถุ น ายน ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข
การรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ลงวัน ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ นั้น
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๖ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงใหแกไขเพิ่มเติมประกาศดังกลาวขางตนดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ยกเลิ กความในข อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการการนิค มอุ ตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้ง
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นิคมอุตสาหกรรม ลงวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงาน
กับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
และประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
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 ไรขึ้นไป 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 ตองชําระในอัตรา
๒๐๐ บาทตอไรตอป
(๓) พื้นที่โครงการสวนที่เกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองชําระในอัตรา ๑๐๐ บาทตอไรตอป
อัตราคากํากับการบริการดังกลาวใหกําหนดเปนอัตราผันแปรโดยปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะเวลาสามป
ในอัตรารอยละสิบของอัตราคากํากับการบริการในขณะนั้นเปนฐานในการคํานวณโดยใหเริ่มนับตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป ตามบัญชีการคํานวณอัตราคากํากับการบริการทายประกาศนี้
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การชําระคากํากับการบริการดังกลาวขางตน ผูรวมดําเนินงานตองชําระตั้งแตปที่ 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
จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมสงออก ในอัตรารอยละ ๕ ของคาสงเสริมการขายของพื้นที่ขายแตละระยะ
ที่ไดประกาศเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยชําระภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก กนอ.
(ค) งวดตอ ๆ ไป ชําระเงินจํานวน ๙,๐๐๐ บาทตอไร ตามพื้นที่ขายที่ไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดินจาก กนอ. โดยชําระภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไปนับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดิน
ในกรณีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นใหผูรวมดําเนินงานชําระเงินคาสงเสริมการขายจํานวนที่เพิ่มขึ้นใหแก
กนอ. ในงวดสุดทายโดยไมคิดดอกเบี้ย
ในกรณีพื้นที่ขายลดลง ให กนอ. คืนเงินคาสงเสริมการขายจํานวนที่ลดลงใหแกผูรวมดําเนินงาน
ในงวดสุดทายโดยไมคิดดอกเบี้ย”
ขอ ๒ ใหยกเลิก ความในขอ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการการนิค มอุต สาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม ลงวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงาน
กับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่ม เติม ) ลงวัน ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ และ
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขการรวมดําเนิน งานกับบุคคลอื่น ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูรวมดําเนินงานเปนผูใหบริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการอื่น ผูรวมดําเนินงานตองจัดใหมีหลักประกันการรวมดําเนินงาน ดังนี้
(๑) จัดใหมีกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอํานวยความสะดวกของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนแกผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
โดยผูรวมดําเนินงานตองชําระเงินใหแก กนอ. เพื่อนําเงินเขาบัญชีกองทุนฯ ดังกลาว ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(ก) พื้นที่โครงการไมเกิน ๕๐๐ ไร ตองชําระในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาทตอไร
(ข) พื้น ที่โครงการสวนที่เกิน 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 ไรขึ้นไป ตองชําระในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทตอไร
และใหกําหนดเงินกองทุนฯ ไวสูงสุดที่จํานวนหกสิบลานบาท แตทั้งนี้ไมรวมถึงเงินเพิ่มที่เกิดจากการผิดนัด
ชําระเงินกองทุนฯ และรายไดหรือผลประโยชนอื่นใดอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุนฯ
ผูรวมดําเนินงานตองนําเงินสดเขาบัญชีกองทุนฯ ตามวรรคหนึ่งตามสัดสวนของพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชที่ดินจาก กนอ. ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไปนับแตเดือนที่ผูใชที่ดินไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดิน
ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินในบัญชีกองทุนฯ ตามวรรคหนึ่ง ใหสมทบเขาในกองทุนฯ เมื่อไดมี
การชําระเงิน ครบถวนตามจํานวนที่คํานวณตามอัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแลว เงิน อัน เกิดจาก
ดอกเบี้ยของบัญชีกองทุนฯ ในสวนเกินวงเงินกองทุนฯ ผูรวมดําเนินงานอาจขอนําไปใชเพื่อการบํารุงรักษา
และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกไดตามหลักเกณฑ และเงื่อ นไข
ที่ กนอ. กําหนด
การเปดบัญชีกองทุนฯ ตามวรรคหนึ่งกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ใหเงินในบัญชีดังกลาว
เปน กรรมสิทธิ์ของ กนอ. ในฐานะผูบ ริหารจัดการกองทุน ฯ และให กนอ. เปน ผูมีสิทธิใ ชแ ละ
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สั่งจายเงินจากบัญชีกองทุนฯ เพื่อนําไปใชบํารุงรักษา และสรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในกรณีผูรวมดําเนินงานไมสามารถดําเนิน งานตามวัตถุประสงคหรือสัญญารวมดําเนินงาน
ใหเงินในบัญชีกองทุนฯ ตามวรรคหนึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ในฐานะผูดูแลกองทุนฯ และให กนอ.
เปนผูมีสิทธิใชและสั่งจายเงินจากบัญชีกองทุนฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัดใหมีกองทุนฯ
ในกรณีที่ ผูรว มดํา เนิ น งานขอใชเ งิน ในบั ญชีก องทุ น ฯ ไปดํา เนิน การเพื่ อการบํา รุงรั กษา
และสรางทดแทนระบบสาธารณู ปโภคและสิ่งอํ านวยความสะดวก ตามหลัก เกณฑ และเงื่ อ นไข
ที่ กนอ. กําหนด ซึ่งทําใหยอดเงินในบัญชีกองทุนฯ ของนิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงานนั้นต่ํากวาวงเงิน
กองทุน ฯ ที่ คํานวณตามอั ตราที่กํา หนดไวต ามวรรคหนึ่ ง ผูรว มดํา เนิน งานตองนําเงิน มาทดแทน
ใหครบถวนตามวงเงินกองทุนฯ ที่กําหนดไวนั้นภายใน ๑ ป นับแตวันที่ กนอ. สั่งจายเงินออกจาก
บัญชีกองทุนฯ ทั้งนี้ ผูรวมดําเนิน งานตองนําหลักประกัน เปน หนังสือค้ําประกัน ของธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่ กนอ. เห็นชอบในวงเงินเทากับจํานวนเงินที่ กนอ. สั่งจายมาวางเปนหลักประกัน
ใหแก กนอ. ในวันที่ กนอ. สั่งจายเงินยอดนั้นออกจากบัญชีกองทุนฯ
(๒) ในวันทําสัญญารวมดําเนินงานหรือวันทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาเพื่อขยาย
การพัฒนาในแตละระยะ แลวแตกรณี ผูรวมดําเนินงานตองจัดใหมีหลักประกันสัญญาเปนเงินสด หรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ในจํานวนเทากับวงเงินคากํากับการบริการ และวงเงินกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา และ
สรางทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกในสวนที่ยังชําระไมครบถวน รวมทั้ง
อีกจํานวนรอยละหาสิบของคาสงเสริมการขายของพื้น ที่พัฒ นาในแตละระยะเพื่อเปน หลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญารวมดําเนินงาน
ผูรวมดําเนินงานมีสิทธิขอลดวงเงินหลักประกันตามวรรคหนึ่งไดเมื่อผูรวมดําเนินงานไดชําระเงิน
คาใชจายในการรวมดําเนินงานและเงินกองทุนหลักประกันเพื่อการบํารุงรักษา และสรางทดแทนระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกบางสวนแลว และยอดวงเงินคาใชจายในการรวมดําเนินงาน
และเงินกองทุนฯ ที่คงเหลือต่ํากวาวงเงินหลักประกันที่มอบไวแก กนอ. ในวันทําสัญญารวมดําเนินงาน
แตทั้งนี้ผูรวมดําเนินงานยังคงตองวางหลักประกัน ไวไมนอยกวาสามเทาของคากํากับการบริการตอป
ตลอดไป”
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประสาน ตันประเสริฐ
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บัญชีคํานวณอัตราคากํากับการบริการทายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ที่ ๑ /๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรวมดําเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
(แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ป พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
ฯลฯ

ขนาดพื้นที่โครงการ
ไมเกิน 1,000 ไร สวนที่เกิน 1,000 ไร แตไมเกิน 2,000 ไร สวนที่เกิน 2,000 ไรขึ้นไป
(บาท/ป)
(บาท/ไร/ป)
(บาท/ไร/ป)
1,440,000.00
200.00
100.00
1,440,000.00
200.00
100.00
1,440,000.00
200.00
100.00
1,584,000.00
220.00
110.00
1,584,000.00
220.00
110.00
1,584,000.00
220.00
110.00
1,742,400.00
242.00
121.00
1,742,400.00
242.00
121.00
1,742,400.00
242.00
121.00
1,916,640.00
266.20
133.10
1,916,640.00
266.20
133.10
1,916,640.00
266.20
133.10
2,108,304.00
292.82
146.41
2,108,304.00
292.82
146.41
2,108,304.00
292.82
146.41
2,319,134.40
322.10
161.05
2,319,134.40
322.10
161.05
2,319,134.40
322.10
161.05
2,551,047.84
354.31
177.16
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

