พระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติก ารนิค มอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 42 ในพระราชบัญญัตินี้
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 41/ฉบับพิเศษ หน้า 10/24 มีนาคม 2522
มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

“นิคมอุตสาหกรรม”3 หมายความว่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี
“เขตอุตสาหกรรมทั่วไป”4 หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม
การบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ
“เขตประกอบการเสรี ”5 หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิช ยกรรมเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจาเป็นอื่น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยของที่น าเข้าไปในเขตดัง กล่ าวจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ท างภาษี อากร และ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”6 หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
บริการในนิคมอุตสาหกรรม
“พาณิชยกรรม”7 หมายความว่า การค้าหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี
“ผู้ประกอบพาณิชยกรรม”8 หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหรือการบริการ
ในเขตประกอบการเสรี
“ผลิต” หมายความรวมถึงทา สร้าง ผสม ประกอบ หรือบรรจุด้วย
“ภาษีสรรพสามิต” หมายความว่า ภาษีสรรพสามิตตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ว่าการ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 นิยามคาว่า “นิคมอุตสาหกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
4
มาตรา 4 นิยามคาว่า “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
5
มาตรา 4 นิยามคาว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
6
มาตรา 4 นิยามคาว่า “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
7
มาตรา 4 นิยามคาว่า “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
8
มาตรา 4 นิยามคาว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2550
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กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 1
การจัดตั้ง
มาตรา 6 ให้ จั ดตั้งการนิ ค มอุตสาหกรรมขึ้ น เรียกว่า “การนิคมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย” เรียกโดยย่อว่า “กนอ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อดาเนินธุรกิจ
อื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ.
(2)9 การปรับปรุงที่ดินตาม (1) รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการดาเนินงาน
และการดารงชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และผู้ประกอบกิจการ
อื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม รวมตลอดทั้งการ
จัดให้มีและบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ที่พักอาศัย การขนส่งทางบกและทางน้า ท่าเรือ การ
สื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจการอื่น ใด ทั้งนี้ ที่จาเป็นหรือ เป็นประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้
ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม
(3) การให้เช่า ให้เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง
(3/1)10 การดาเนินกิจการท่าเรือ
(3/2)11 การจัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ.
(4) การดาเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ.
(5)12 การร่วมดาเนินงานหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใน (1) (2)
(3) หรือ (4) รวมถึงเข้าเป็นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมี
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มาตรา 6 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

มาตรา 6 (3/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
มาตรา 6 (3/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
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มาตรา 6 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
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วัตถุประสงค์หรือมีการดาเนินการที่ เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
(6) การส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(7)13 การพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
มาตรา 7 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดของการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้แก่ กนอ.
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งเมื่อได้หักหนี้ออกแล้วให้ถือเป็นทุนของ กนอ.
มาตรา 8 ทุนของ กนอ. ประกอบด้วย
(1) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 7
(2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับความช่วยเหลื อจากแหล่ งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจาก
องค์การระหว่างประเทศ
มาตรา 9 ให้ กนอ. ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครหรือ จั งหวัด ใกล้ เ คี ยง และจะตั้ ง
สานักงานสาขาหรือตัวแทนในจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมด้วยก็ได้
มาตรา 10 ให้ กนอ. มีอานาจกระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 อานาจ
เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) 14 การส ารวจ วางแผน ออกแบบ ก่ อ สร้ า ง และบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและ
ให้ บ ริ การแก่ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรม ผู้ ป ระกอบพาณิช ยกรรม และผู้ ประกอบกิจการอื่นที่ เป็นประโยชน์ หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี
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มาตรา 6 (7) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
มาตรา 10 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

(2)15 การกาหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์ ห รื อ เกี่ ย วเนื่ อ งที่ พึ ง อนุ ญ าตให้ ป ระกอบในนิ ค มอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกาหนด
(3) การตรวจตราความเป็นอยู่ของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม
(4)16 การควบคุมการดาเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม ผู้ประกอบ
กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม และผู้ใช้
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายรวมทั้งการดาเนินงานที่เกี่ยวกับ การ
สาธารณสุขหรือที่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(4/1)17 การกากับ หรื อจั ดให้ มีระบบป้องกันอุบั ติภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการควบคุมและจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการมลภาวะ
อื่นใดในนิคมอุตสาหกรรม
(5) การลงทุน
(6) การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกิจการของ กนอ.
(7) การออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
[คาว่า “ผู้ ป ระกอบพาณิช ยกรรม” และ “พาณิช ยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 11 ให้ กนอ. มีอานาจตรวจสอบและรับรองชนิดและปริมาณของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
หรือชนิดและจานวนของเครื่ องจั กรส าหรับกรณีที่จาเป็นจะต้องออกใบรับรองหรือในกรณีที่นาเข้ามาในหรื อ
นาออกไปจากนิคมอุตสาหกรรมซึ่งของดังกล่าว ทั้งนี้ โดยเรียกเก็บค่าบริการตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 12 ให้ กนอ. กาหนดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ และค่าบารุงรักษาสิ่ง
อานวยความสะดวกตลอดจนค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควรเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสาหรับการ
ดังต่อไปนี้
(1) การใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นในการดาเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคา โบนัส
และกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว

มาตรา 10 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
มาตรา 10 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
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มาตรา 10 (4/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
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(2) การชาระหนี้สินเท่าที่จานวนเงินเพื่อการชาระนั้นเกินจานวนที่จัดสรรไว้ เป็นค่าเสื่อมราคา
และสาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินเดิม
(3) การจัดให้มีเงินสารองและค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการขยายกิจการและลงทุน
มาตรา 13 ให้ กนอ. กาหนดค่าเช่าซื้อ และราคาขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตามที่
เห็นสมควร
มาตรา 14 เมื่อได้ประกาศเขตพื้นที่ใดเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39 แล้ว ให้ กนอ. มี
อานาจกาหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสั งหาริมทรัพย์ และค่าบารุงรักษาสิ่งอานวย
ความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ
มาตรา 15 รายได้ที่ กนอ. ได้รับจากการดาเนินกิจการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กนอ. และเมื่อ
ได้หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการดาเนินกิจการ และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษาและค่าเสื่อม
ราคา ตลอดจนหักเงินสารองตามมาตรา 16 ประโยชน์ตอบแทนและโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 หรือเงิน
สมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา 34 และเงินลงทุนตามมาตรา 66 แล้วเหลือเท่าใดให้
นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
ถ้ารายได้มีจานวนไม่เพียงพอสาหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่หักเป็นเงินสารอง
ตามมาตรา 16 และโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 และ กนอ. ไม่สามารถหาเงินจากทางอื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงิน
ให้แก่ กนอ. เท่าจานวนที่ขาด
มาตรา 16 เงินสารองของ กนอ. ให้ประกอบด้วยเงินสารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินสารอง
เพื่อขยายกิจ การ เงินสารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ และเงินสารองอื่นเพื่อความประสงค์แต่ล ะอย่างโดยเฉพาะตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร
เงินสารองจะนาออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 17 ทรัพย์สินของ กนอ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ส่วนที่ 2
คณะกรรมการและผู้ว่าการ

มาตรา 18 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งมิใช่กรรมการโดยตาแหน่ง
มาตรา 19 ผู้ซึ่งจะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการต้องมี ความรู้ความ
ชานาญเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง เศรษฐศาสตร์
การพาณิชย์ การคลัง หรือกฎหมาย
มาตรา 20 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตาม (1)
และ (2) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นข้าราชการการเมืองหรือดารงตาแหน่งในทางการเมือง
(6) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทาให้แก่ กนอ. หรือในกิจการที่มี
สภาพอย่างเดีย วกัน และแข่งขัน กับ กนอ. ทั้ง นี้ ไม่ว่า โดยตรงหรือ โดยอ้อ มเว้น แต่เป็นเพียงผู้ถือ หุ้น เพื่อการ
ลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่กระทาการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
มาตรา 21 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธาน
กรรมการ และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในตาแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 22 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 21 ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
มาตรา 23 ให้คณะกรรมการมีอานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่ว ไปซึ่งกิจ การของ
กนอ. อานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 10
(2) การออกระเบียบหรื อข้อบังคับการประชุมและการดาเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
(3) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบัติงาน และการเงินของ กนอ.
(4) การออกระเบียบหรือข้อบังคับกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานและ
ลูกจ้าง
(5) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออก
จากตาแหน่ง วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง
(6) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา
และการจ่ายเงินอื่น ๆ
(7) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
(8) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
(9) การออกระเบี ย บหรื อข้ อ บัง คั บเกี่ยวกั บบั ตรประจ าตัว หรื อเครื่ อ งแต่ ง กายของบุ ค คลซึ่ ง
ปฏิบัติงานภายในเขตประกอบการเสรี
(10) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเข้าไปหรืออยู่ในเขตประกอบการเสรี
(11) การออกระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กองทุ น สงเคราะห์ ห รื อ การสงเคราะห์ อื่ น เพื่ อ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัวด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(12) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สิ นของ
กนอ.

(13) การก าหนดราคาขาย อั ต ราค่ า เช่ า ค่ า เช่ า ซื้ อ และระยะเวลาการเช่ า และเช่ า ซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ค่าบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกและอัตราค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรม
(14)18 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ระเบี ย บหรื อข้อบั งคับ ตาม (3) ถ้ามีข้อความจากัดอานาจของผู้ ว่า การในการทานิ ติกรรมไว้
ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 24 เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง กิ จ การของ กนอ. ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กนอ. และกาหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการได้
มาตรา 25 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการและกาหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 26 ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม (4) (5)
(6) (7) (8) และ (9) ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) สามารถทางานให้แก่ กนอ. ได้เต็มเวลา
(4) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุ ก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของ
กระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(7) ดารงตาแหน่งในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(8) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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มาตรา 23 (14) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

(9) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทาให้แก่ กนอ. หรือในกิจการที่มี
สภาพเดียวกันและแข่งขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนโดยสุจริต
ในนิติบุคคลที่กระทาการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
มาตรา 27 ผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26
(5) คณะกรรมการให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดโดย
ไม่นับรวมผู้ว่าการ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย
มาตรา 28 ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ กนอ. ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
ในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
มาตรา 29 ผู้ว่าการมีอานาจ
(1) กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ในการทางานของพนักงานหรือลูกจ้าง
(2) ออกระเบียบในการบริหารกิจการของ กนอ.
ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
(3) บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน เลื่อน ลด และตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวินัย
แก่พนักงานและลูกจ้าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา 30 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นตัวแทน กนอ. เพื่อการนี้ ผู้ว่า
การจะมอบอานาจให้บุคคลใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการ
นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทาโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา 23 วรรคสอง ย่อมไม่ผูกพัน
กนอ. เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ให้สัตยาบัน

มาตรา 31 19 เมื ่อ ผู ้ว ่า การไม่อ าจปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ไ ด้ห รือ เมื ่อ ต าแหน่ง ผู ้ว ่า การว่า งลง ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้ทาการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่
กรณี และให้นามาตรา 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ผู้ทาการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ
มาตรา 32 ประธานกรรมการและกรรมการ ย่ อ มได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนและอาจได้รับ
โบนัส ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ 3
พนักงานและลูกจ้าง
มาตรา 33 ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการลงโทษหรือร้องทุกข์ได้ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา 34 ให้ กนอ. จั ด ให้ มี ก องทุ น สงเคราะห์ ห รื อ การสงเคราะห์ อื่ น เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของ
ผู้ปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัว ในกรณีพ้นจากตาแหน่ง ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอื่นอันควร
แก่การสงเคราะห์
มาตรา 35 พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด 2
นิคมอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 1
การจัดตั้ง

มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ เกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน ผู้ป ฏิบัติหน้าที่
แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
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มาตรา 3620 นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภท คือ
(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
(2) เขตประกอบการเสรี
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบนิคมอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่กาหนดเขตไว้ท้ายประกาศด้วย
มาตรา 36/1 21 ในกรณีที่มีประกาศตามมาตรา 36 วรรคสอง จัดตั้งหรือเปลี่ ยนแปลงนิค ม
อุตสาหกรรมและมีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในเขตดังกล่าว ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินได้ โดยระบุแปลงและจานวนเนื้อที่ดิน โดยประมาณ ที่ กนอ. ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกานั้ น และเมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวให้ ส าธารณสมบัติของแผ่ นดินที่อยู่ ในเขต
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. เมื่อได้ดาเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในกรณีที่พลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ความยินยอมและ กนอ. ได้ชาระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแล้ว หรือ
ในกรณีที่พลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนด้วย และ กนอ. ได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้ พลเมืองใช้ร่ว มกันแทนตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกาแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับที่ดิน
ดังกล่าวโดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้
สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมและ กนอ. ได้
ชาระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาที่ก ระทรวงการคลังกาหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็น
การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือโอนตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
(3) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้ เวนคืนหรือ
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความ
ยินยอมและ กนอ. ได้ชาระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแล้ว
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มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 36/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. ให้ กนอ. มีอานาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ที่ได้มาตาม (1) ให้แก่ผู้ร่วมดาเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยก
รรม หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิช
ยกรรม แล้วแต่กรณี ได้22
มาตรา 37 นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 เมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งหรือ
ขยายนิคมอุตสาหกรรม ให้ กนอ. มีอานาจดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดว่าจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และ
ให้นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของ กนอ. และให้ กนอ. มีอานาจ
ดาเนินการโอนไปยังผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์
หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ได้23
[คาว่า “ผู้ ป ระกอบพาณิช ยกรรม” และ “พาณิช ยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 39 เขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นนิคมอุ ตสาหกรรม ถ้าได้ดาเนินการ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 37 แล้ว คณะกรรมการด้วยความ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินอาจดาเนินการให้พื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา 39/124 ผู้ใดจะจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ที่ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งการจัดสรรที่ดิ นที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา 36/1 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
มาตรา 38 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
24
มาตรา 39/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
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มาตรา 40 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบหรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่าน
ว่า “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หรือ “เขตประกอบการเสรี” ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบ
แจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้เป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
ส่วนที่ 2
การประกอบกิจการ ประโยชน์ และข้อห้าม
มาตรา 41 ผู้ใดจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่า
การหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 4225 การดาเนิน การหรือ การกระทาใดของผู้ป ระกอบอุต สาหกรรมหรือ ผู้ ประกอบ
พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายกาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาต้องได้รับอนุมั ติ
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือต้อ งจด
ทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่าผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอานาจในการรับจด
ทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นด้วย
(1) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
(2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(3) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(4) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาการนั้นได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบ
จากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
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มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

คณะกรรมการตามกฎหมายนั้ นแล้ว และให้ผู้ว่า การหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้ งตาม
วรรคสอง ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตาม
กฎหมายนั้น และเมื่อดาเนินการแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อประโยชน์แห่งการนี้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกาหนดให้แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา 42/1 26 การดาเนินการหรือการกระทาใดภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายอื่นใด
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 กาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ
หรือผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นจะมอบอานาจเป็นหนังสือให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่า
การมอบหมายเป็นผู้มีอานาจปฏิบัติการแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
กาหนดก็ได้
มาตรา 42/227 ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือ
รับแจ้งตามมาตรา 42 และมาตรา 42/1 ให้ กนอ. มีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่ นใดที่
กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกาหนดไว้ และให้นาส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ตกลงกัน
ให้ กนอ. มีอานาจเรียกเก็บค่าบริการในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ ตามอัตราที่
คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน อัตราร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งและให้
ค่าบริการนั้นเป็นรายได้ของ กนอ.
มาตรา 43 ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 42 หรือในกรณีที่มี
การปลูกสร้างอาคารผิดแผกจากแผนผั งแบบก่อสร้างหรือรายการที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบอนุญาต ให้ กนอ. มีอานาจสั่งระงับการก่อสร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่ง
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มาตรา 42/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
มาตรา 42/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

อาคารดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร โดยแจ้งระยะเวลาให้ผู้ปลูก สร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร
ทราบ
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ปลูกสร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งของ กนอ. ให้ กนอ. มีอานาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ปลูกสร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารนั้น
มาตรา 4428 ผู้ ป ระกอบอุตสาหกรรมและผู้ ประกอบพาณิช ยกรรมอาจได้รับ อนุญ าตให้ถ ือ
กรรมสิท ธิ์ในที่ดิน ในนิค มอุต สาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรี แล้ว แต่กรณี เพื่อ ประกอบกิจการได้ตาม
จานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกาหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลิกกิจการหรือ
โอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ผู้ประกอบอุต สาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต้องจาหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือ
กรรมสิทธิ์และส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือผู้รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เลิก
หรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดีกรมที่ดินจาหน่ายที่ดินและส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือบุคคลอื่นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
[คาว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” และ “เขตประกอบการเสรี”แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 4529 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้
เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมได้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวซึ่งเป็น
(1) ช่างฝีมือ
(2) ผู้ชานาญการ
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) หรือ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จานวนและภายในกาหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกาหนด
จานวนหรือระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
[คาว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
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มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
มาตรา 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

มาตรา 46 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 45 ได้รับอนุญาตทางานเฉพาะตาแหน่งหน้าที่การทางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ตลอด
ระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
มาตรา 47 ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมและผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกรรมซึ่ ง มี ภู มิ ล าเนานอก
ราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้นาหรือส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้น
เป็น
(1) เงินทุนที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินทุนนั้น
(2) เงินกู้ต่างประเทศที่นามาลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม
ตามสัญญาที่ กนอ. ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างประเทศนั้น
(3) เงินที่มีข้อผูกพัน กับต่างประเทศตามสั ญญาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและบริการต่าง ๆ ในการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมและสัญญานั้นได้รับความเห็นชอบจาก กนอ.30
ในกรณี ที่ ร ะยะเวลาใดดุ ล การช าระเงิ น ต้ อ งประสบความยุ่ ง ยากจ าเป็ น ต้ อ งสงวนเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศให้ มี ส ารองไว้ ต ามสมควร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะจ ากั ด การน าหรื อ ส่ ง เงิ น นั้ น ออกไปนอก
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อผลดังกล่าวนั้นก็ได้ แต่จะไม่จากัดการส่งเงินทุนที่ได้นาเข้ามาในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักรต่ากว่าร้อยละยี่สิบต่อปีของยอดเงินทุนดังกล่าวที่เหลืออยู่ในวันที่ 31 ธันวาคมของปี ถ้าการ
ส่งเงินนั้นกระทาภายหลังที่นาเข้ามาแล้วเป็นเวลาสองปี และจะไม่จากัดการส่งเงินปันผลต่ากว่าร้อยละสิบห้าต่อ
ปีของเงินทุนที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร และเหลืออยู่ ในขณะที่ขอส่งเงินปันผลออก
[คาว่า “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 4831 ให้ของที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเช่นเดียวกับ
ของที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ของที่ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รและน าเข้ า ไปในเขตประกอบการเสรี ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
สาหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จาเป็นต้องใช้
ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี และของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งเป็นโรงงานหรือ
30
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มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
มาตรา 48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

อาคารในเขตประกอบการเสรี ทั้งนี้ เท่าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามที่
คณะกรรมการอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(2) ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
หรือเพื่อพาณิชยกรรม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอากรขาเข้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ว่าการกาหนด
(3) ของที่ น าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รและน าเข้ า ไปในเขตประกอบการเสรีต าม (2) รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้
ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
ของที่นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงของที่นาออกจากเขตประกอบการ
เสรีแห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งด้วย
มาตรา 4932 ในกรณีการนาของเข้ามาในราชอาณาจักรหรื อนาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้า
ไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของ
ดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น แต่ไม่
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือ
ความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม หรือ
เป็นของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ การ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ ให้รัฐมนตรีมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดหรือประเภทของของดังกล่าวมิให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ จะ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับของนั้นไว้ด้วยก็ได้
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เขตประกอบการเสรีเพื่อพาณิชยกรรมโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม33
มาตรา 5034 (ยกเลิก)
มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 49 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2562
34
มาตรา 50 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
32
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มาตรา 5135 ของใดที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรเมื่อได้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร แม้มิได้ส่งออกแต่ได้นาเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ตามมาตรา 48 (1) หรือ (2) ให้
ของนั้นได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรโดยถือเสมือนว่าได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในวันที่นาเข้าไปในเขต
ประกอบการเสรี
มาตรา 5236 ของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรและนาเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ตามมาตรา
48 หรือมาตรา 49 และของตามมาตรา 51 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่น ที่ไ ด้จากการผลิตในเขต
ประกอบการเสรี หากน าออกจากเขตประกอบการเสรี เ พื่ อ ใช้ ห รื อ จ าหน่ า ยในราชอาณาจั ก รจะต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
ตามสภาพ ราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันที่นาออกจากเขตประกอบการเสรี รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การควบคุมการนาเข้ามาในราชอาณาจักร การส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร การ
ครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา
หรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น นับ แต่ วันที่นาออกจากเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนว่าได้
นาเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นาออกจากเขตประกอบการเสรี
มาตรา 52/137 ในกรณีของ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิตในเขต
ประกอบการเสรีที่นาออกจากเขตประกอบการเสรีเป็นของที่ต้องเสียภาษีอากรในการคานวณค่าภาษีอากร หากมี
กรณีที่นาวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสมประกอบ บรรจุ หรือดาเนินการ
อื่นใดกับของนั้นโดยที่วัตถุดิบที่นาเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนาราคาวัตถุดิบดังกล่าว
มาคานวณค่าภาษีอากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกาหนด
มาตรา 53 การนาของเข้ามาในหรือนาออกไปจากเขตประกอบการเสรี การเก็บรักษา และการ
ควบคุมการขนย้าย ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการนาของเข้า การส่งของออก และการเก็บของในคลังสินค้า ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่อธิบดีกรมศุล กากร
กาหนด และให้นาบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับด้วย
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
37
มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
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มาตรา 54 38 ของที่ไ ม่ใ ช้ห รือ ใช้ไ ม่ไ ด้ซึ่ง อยู่ใ นเขตประกอบการเสรี ในกรณีที่ผู ้ป ระกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้ป ระกอบพาณิช ยกรรมขออนุญ าตเป็นหนังสือต่อ กนอ. เพื่อทาลาย หรือใน กรณีที่ กนอ.
เห็นสมควรสั่งให้ทาลายของดังกล่าว ให้ กนอ. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยก
รรม แล้วแต่กรณี หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย
ทราบ และให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายสั่งดาเนินการทาลายของนั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรกาหนด
ในกรณีที่ กนอ. ไม่อาจแจ้งให้ บุคคลตามวรรคหนึ่งทราบได้ เมื่อ กนอ. ได้ปิดประกาศไว้ ณ
สานักงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในเขตประกอบการเสรีเป็นเวลาเจ็ดวันให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งแล้ว
ของที่ได้ถูกทาลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
[คาว่า “เขตประกอบการเสรี ” และ “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ใดนาของในเขตประกอบการเสรี ออกไปจากเขตประกอบการเสรี เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการกาหนด
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 56 ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรืออยู่ในเขตประกอบการเสรี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายและต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของ กนอ.
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกาหนด
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
หมวด 3
พนักงานเจ้าหน้าที่
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มาตรา 54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

มาตรา 5739 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบ
พาณิชยกรรม หรือของผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
ประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ในนิ คมอุตสาหกรรมในระหว่างเวลาทาการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการจากบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นได้ตามความจาเป็น
ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องให้ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่พนั กงานเจ้ าหน้าที่จะเข้ าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ ว่าการ หรือผู้ ซึ่งผู้ ว่าการ
มอบหมายแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายจะเห็นว่าเป็นการเร่งด่วน
[คาว่า “ผู้ ป ระกอบพาณิช ยกรรม” และ “พาณิช ยกรรม” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 58 พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรมี อ านาจตรวจค้ น โรงงาน อาคาร
ยานพาหนะ และบุคคล รวมตลอดถึงของใด ๆ ในเขตประกอบการเสรี
[ค าว่ า “เขตประกอบการเสรี ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 13 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]
มาตรา 59 ถ้าพบผู้ใดกาลังกระทาความผิด หรือพยายามกระทาความผิดหรือใช้ หรือช่วย หรือยุ
ยง ให้ผู้อื่นกระทาความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้ว ยศุลกากรในนิคมอุตสาหกรรม พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจจับผู้นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ แล้วนาส่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาพร้อมด้วยของกลางเพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา 60 ในการปฏิบัติห น้า ที่ต ามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 59 ให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
มาตรา 61 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 4
การควบคุม
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มาตรา 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

มาตรา 62 ให้รัฐมนตรีมีอานาจหน้าที่กากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กนอ. เพื่อการนี้จะสั่งให้ กนอ.
ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทารายงาน หรือยับยั้งการกระทาที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ กนอ. ได้
มาตรา 63 ในกรณี กนอ. จะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีให้นาเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
ต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา 64 ในการดาเนินกิจการของ กนอ. ให้คานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
มาตรา 65 ให้ กนอ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 66 กนอ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ได้
(1) การลงทุนเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
(2) การเพิ่มทุนโดยตีราคาทรัพย์สินใหม่
(3) การลดทุน
(4) การกู้ยืมเงินเกินสิบล้านบาท
(5) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(6) การจ าหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ร าคาเกิ น หนึ่ ง ล้ า นบาท เว้ น แต่ เ ป็ น การจ าหน่ า ย
อสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม
(7)40 (ยกเลิก)
มาตรา 67 ให้ กนอ. จัดทางบประมาณประจาปีโดยแยกเป็นงบลงทุนและงบทาการ สาหรับงบ
ลงทุนให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่ว นงบทาการให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ
มาตรา 68 ให้ กนอ. วางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องแยกตามประเภทงานส่ ว นที่
สาคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) การรับและจ่ายเงิน
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มาตรา 66 (7) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

(2) สินทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งแสดงการงานที่เป็นอยู่ ตามจริงและตามที่ส มควรโดยพิจารณาตามประเภทงานพร้อ มด้ว ย
ข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการนั้น ๆ
มาตรา 69 ทุกปี ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรวมทั้งการเงินของ
กนอ.
มาตรา 70 ผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีมีอานาจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของ กนอ. เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
และลูกจ้าง
มาตรา 71 ผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีต้องทารายงานผลของการสอบบัญชีเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้ กนอ. โฆษณารายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบ
ดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
หมวด 5
บทกาหนดโทษ
มาตรา 71/141 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39/1 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปีและ
ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทและปรับอีกวันละสอง
ร้อยบาทตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้
มาตรา 73 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และให้
ศาลสั่งให้ผู้นั้นหยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 71/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ของที่นาออกไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา 75 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 76 ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง หรือขัดขวาง
หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา 77 ให้ผู้อานวยการ พนักงานและลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึง่ ดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 78 ให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว ให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา 79 บรรดานิคมอุตสาหกรรมทั่วไปที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้ถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 80 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่ง ซึ่งออก หรือสั่งโดยอาศัย
อานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใช้บังคับอยู่ในวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดาเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้น ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเสียใหม่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253442
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้แก้คาว่า “ภาษีการค้า” ในมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา
54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นคาว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีสรรพสามิต”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เพื่อให้ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีการค้า ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 253943
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ ว บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสภาพของการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สมควรเพิ่มบทบาทในด้านการค้าและการบริการ
เพื่อส่งสินค้าออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศให้ต่อเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้เต็มรูปแบบของวงจรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
จัดตั้งขึ้นยังอาจมีพื้นที่ครอบคลุมที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย สมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สาหรับการถอนสภาพและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเหมาะสมกับการดาเนินการ
นิคมอุตสาหกรรม และโดยที่การจัดการและการจัดสรรที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีขั้นตอนตามกฎหมายต่าง ๆ
ที่จะต้องปฏิบัติหลายฉบับ อันทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญั ติที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการให้
น้อยลงเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและการลงทุน
ระหว่างประเทศ และโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ กนอ. มีอานาจจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญได้
โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255044
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 13 ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้แก้ไขคา
ว่ า “เขตอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก” เป็ น “เขตประกอบการเสรี ” ค าว่ า “การค้ า เพื่ อ ส่ ง ออก” เป็ น “พาณิ ช ยก
รรม” และคาว่า “ผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออก” เป็น “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม”
มาตรา 14 บรรดาเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ถือว่าเป็นเขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 15 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดอ้างถึงเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงเขตประกอบการเสรี
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มาตรา 16 บรรดาพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศที่ออกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป
มาตรา 17 บรรดาใบอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ออกให้ก่อน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ท าการจั ด สรรที่ ดิ น ตามมาตรา 39/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 18 การดาเนินการเกี่ยวกับคาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกร
รมที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 19 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญ ญัติ
บางประการของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ว่าด้วยความตกลงขององค์การการค้าโลกในเรื่องความตกลงว่าด้ว ยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ในส่วนที่เข้า
ข่ายเป็นการอุดหนุ นต้องห้าม กาหนดให้มีการประกอบกิจการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่ว ไปได้ กาหนดให้
คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และกาหนดให้การ
จัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ที่เป็นนิค มอุตสาหกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ ได้กาหนดให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตประกอบการเสรี รวมทั้งการนาของหรือวั ตถุดิบ
เข้าไปในเขตประกอบการเสรีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และได้รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรเช่ น เดี ย วกั บ ของที่ น าเข้ า ไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากร จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติแ ก้ไ ขเพิ่มเติ ม บทบัญญัติแ ห่งกฎหมายที่ เ กี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256245
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลาย
ฉบับได้กาหนดให้ผู้บ ริห ารของรัฐ วิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการของรัฐวิ ส าหกิจโดย
ตาแหน่ง และกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการใน
ตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นว่างลง หรือในกรณีที่ผู้บริหารนั้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจากัดอานาจหน้าที่ของบุคคลที่ทาหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมิให้มี
อานาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งก่อให้ เกิดปัญหาต่อ องค์ประกอบและการปฏิบัติหน้าที่ข องคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรแก้ไขกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจให้ผู้ทาการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้
รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริห ารของรัฐ วิส าหกิจมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริห ารของ
รัฐ วิส าหกิจ รวมถึง อานาจหน้า ที่ข องผู้บ ริห ารในฐานะกรรมการใน คณะกรรมการของรัฐ วิส าหกิจ เพื่อ ให้
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256246
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 12 การโอนกรรมสิทธิ์บรรดาที่ดินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุต สาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยตามมาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ให้แก่ผู้ร่วมดาเนินงาน
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรมหรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ถอื ว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 36/1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการที่จาเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การ
ดาเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กาหนดให้มี บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่
ได้มาจากการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ชัดเจน รวมทั้งกาหนดให้
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายบาง
ฉบับที่จาเป็นให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการอานวย
ความสะดวกแก่ ผู้ ป ระกอบการในนิ ค มอุ ต สาหกรรม และก าหนดให้ ก ารน าของหรื อ วั ต ถุ ดิ บ เข้ า ไปในเขต
ประกอบการเสรีเพื่อพาณิชยกรรมได้รับความสะดวกมากขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

