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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอผนวกพื้น ที่เข้าเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กับมติเวียนของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การขอผนวกพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“การขอผนวกพื้นที่” หมายความว่า การนําที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.
เพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดําเนินการจัดตั้งขึ้นหรือร่วม
ดําเนินงานกับเอกชนในการจัดตั้งโดยมีข้อตกลงให้ กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการอื่น
“พื้นที่โครงการ” หมายความว่า พื้นที่ทั้งหมดที่ผู้ขอผนวกพื้นที่เสนอต่อ กนอ. เพื่อดําเนินการ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
“ผู้ขอผนวกพื้นที่” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีค วามประสงค์
จะนําที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินเพิ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๔ การขอให้ กนอ. นําที่ดิน ในพื้นที่โครงการของผู้ขอผนวกพื้น ที่เข้าเป็น ส่ว นหนึ่งของ
นิคมอุตสาหกรรม ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาที่ดินนั้นเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
ตามหลักเกณฑ์ที่ กนอ. กําหนด
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ข้อ ๕ กนอ. เป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้พื้นที่โครงการที่ขอผนวกได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนิคมอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผังเมือง
ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการปลูกสร้างอาคาร การตั้งโรงงาน
และการประกอบกิจการโรงงานภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กนอ. กําหนดด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอผนวกพื้นที่ได้ดําเนินกิจกรรมใดก่อนการขอผนวกพื้นที่ต ามวรรคหนึ่ง หากการ
ดํา เนิน กิจ กรรมนั้น ยัง ไม่ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ที่ กนอ. กํา หนด ให้ กนอ. แจ้ง เป็น หนัง สือ ให้
ผู้ขอผนวกพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๖ ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น
เพิ่มเติมตามความจําเป็นเพื่อรองรับการประกอบกิจการที่เพิ่มขึ้น ในนิคมอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการในนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๗ ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน เช่น การจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) การจัดทํา
แนวป้องกัน (Protection Strip) เพื่อจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงงาน
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ย นทรัพ ย์สิน ระหว่าง กนอ. กับ ผู้ข อผนวกพื้น ที่ใ ห้ใ ช้ร าคา
ตามราคาตลาดหรือราคาประเมิน หรือราคาตามมูลค่าทางบัญ ชีในขณะนั้น แล้ว แต่ราคาใดจะสูงกว่า
ก็ให้ใช้ราคานั้น หากราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของ กนอ. มีราคาสูงกว่า ผู้ขอผนวกพื้นที่ต้องชดใช้
ราคาส่ ว นต่ า งนั้ น ให้ กนอ. และเมื่ อ มี ก ารแลกเปลี่ ย นทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ข อผนวกพื้ น ที่
ต้องดําเนิน การพัฒ นาหรือ ก่อสร้างทดแทน ในส่ว นที่แ ลกเปลี่ย นไป ทั้งนี้ ผู้ข อผนวกพื้น ที่ต้องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขอผนวกพื้นที่ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ ๙ ผู้ข อผนวกพื้น ที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการขอผนวกพื้น ที่ใ ห้ กนอ. ตามหลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขการร่วมดําเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในกรณีที่ กนอ. เป็นผู้ให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ ว่ า การรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจออกระเบี ย บหรื อ ประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

