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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้ง
หรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“ผู้ขอร่วมดําเนินงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินงานกับ กนอ.
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
“โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน” หมายความว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ที่ผู้ขอร่วมดําเนินงานเสนอ
“ผู้ร่วมดําเนินงาน” หมายความว่า ผู้ขอร่วมดําเนินงานที่ได้รับอนุมัติในหลักการให้เข้าร่วม
ดําเนินงานกับ กนอ. ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน และได้ทําสัญญาร่วมดําเนินงาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานกับ กนอ. แล้ว
ข้อ ๕ ผู้ขอร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานกับ กนอ. ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลไทย
(๒) เป็ น ผู้ มี ห ลั กฐานแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น ที่ จะดํ าเนิ น การโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนิ นงาน หรือมีหลักฐานแสดงการที่ จะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ทั้งนี้ ที่ดินที่จะนําเสนอ
เป็ น โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมร่วมดํ าเนิ น งานต้ อ งไม่ เป็ น ที่ ดิ น ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ มี ก ารดํ าเนิ น การตาม
กฎหมายอื่นอยู่แล้ว
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ข้อ ๖ พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานต้องตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสม
และมีศักยภาพที่จะดําเนินการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน และพื้นที่ดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างการขอร่วมดําเนินงาน หาก กนอ. ตรวจสอบพบว่าพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงานตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้มีการวางและจัดทําผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแล้วและ
ได้มีข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่อาจจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน หรือพื้นที่โครงการ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมร่ วมดํ าเนิ น งานนั้ น ได้ มี ก ารวางและจั ด ทํ าผั งเมื อ งตามกฎหมายว่ าด้ วยการผั งเมื อ ง
ซึ่งผ่านความเห็ น ชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว และได้มีข้อ กําหนดการใช้ประโยชน์ ที่ ดิน ที่ ไม่อาจจัดตั้ ง
เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานได้ ให้ กนอ. ไม่รับพิจารณาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานนั้น
และคืนเรื่องให้แก่ผู้ขอร่วมดําเนินงาน
ข้อ ๗ กรณี ที่พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานมีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อยู่ ในพื้ น ที่ ดั งกล่ า ว ให้ ผู้ ข อร่ว มดํ า เนิ น งานระบุ ตํ า แหน่ ง ขอบเขต และจํ า นวนพื้ น ที่ โดยประมาณ
ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ชัดเจน โดยการใช้ประโยชน์ พื้ นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงานต้องหลีกเลี่ยงและไม่กระทบสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น
ข้อ ๘ ประเภทของการประกอบกิจการในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานยื่นคําขอร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กํ าหนดไว้ ในกฎกระทรวงกํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ดตั้ งนิ คม
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างละสองชุด ทั้งนี้ กนอ. อาจกําหนดให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมได้
ข้อ ๑๐ ให้ กนอ. พิจารณาคําขอโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานตามข้อ ๙ โดยเร็ว
กรณีคําขอโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน หรือเอกสารของข้อมูลโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ กนอ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานแก้ไขให้ครบถ้วน
หรือถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ขอร่วมดําเนินงานไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้ขอร่วมดําเนินงานละทิ้งคําขอนั้น และให้ กนอ. คืนเรื่องให้แก่ผู้ขอร่วมดําเนินงาน
กรณีที่ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานหรือเอกสาร
ข้อมู ลโครงการนิ คมอุ ตสาหกรรมร่วมดําเนิ น งานมี ความครบถ้ วนและถูก ต้อ ง ให้ กนอ. ดําเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ทั้งนี้ กนอ. อาจเรียกให้ผู้ขอร่วมดําเนินงาน
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
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(๒) เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
(๓) เมื่ อได้ดําเนิ นการตาม (๑) และ (๒) แล้ว ให้ กนอ. พิ จารณาโครงการนิ คมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงานต่อไป ดังนี้
(๓.๑) ในกรณี ที่ กนอ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ าไม่ ส มควรให้ มี ก ารดํ าเนิ น การโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ให้ กนอ. แจ้งให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานทราบ
(๓.๒) ในกรณีที่ กนอ. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ดําเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงาน ให้ กนอ. เสนอรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๑ กรณี คณะกรรมการ กนอ. พิ จารณาอนุ มัติในหลักการโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ร่วมดําเนินงานตามที่ผู้ขอร่วมดําเนินงานเสนอแล้ว ให้ กนอ. แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ขอร่วม
ดําเนินงานทราบ และให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานมาทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ดําเนินงานกับ กนอ. ต่อไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กนอ.
ในกรณีที่ผู้ขอร่วมดําเนินงานมีความจําเป็นไม่อาจมาทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานมีหนังสือขอขยายเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ให้ กนอ.
พิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขอร่วมดําเนินงาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
ที่กําหนดไว้
ในกรณีที่ผู้ขอร่วมดําเนินงานไม่มาทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
กับ กนอ. ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและไม่มีหนังสือขอขยายเวลา หรือผู้ขอร่วมดําเนินงาน
ได้ขอขยายเวลาการทําสัญญาแต่ไม่มาทําสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ขอร่วมดําเนินงาน
ไม่ประสงค์จะร่วมดําเนินงานกับ กนอ. และให้ กนอ. มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอร่วมดําเนินงานเพื่อยกเลิก
โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ กนอ. ทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สมควรให้มีการดําเนินการโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ให้ กนอ. แจ้งให้ผู้ขอร่วมดําเนินงานทราบ
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานแล้ว
ให้ผู้ร่วมดําเนินงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้ ก่อนการเสนออนุมัติการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามข้อ ๑๓
(๑) ในกรณี ที่ โครงการนิ คมอุ ตสาหกรรมร่วมดํ าเนิ นงานของผู้ ร่วมดํ าเนิ นงานเป็ นโครงการหรือ
กิจการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
ให้ผู้ร่วมดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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(๒) นอกจากการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม (๑) สําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ร่วมดําเนินงานต้อง
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่ เกี่ ยวข้องเป็ นการเพิ่ มเติ ม ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ออกตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กนอ. จึงจะพิจารณาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ดําเนินงานดังกล่าวต่อไปได้
ในการจัดให้ มี การรับ ฟั งความคิดเห็ นของผู้มี ส่วนได้ เสียและประชาชนและชุมชนที่ เกี่ยวข้อ ง
ตาม (๒) ผู้ร่วมดําเนินงานต้องชําระค่าบริการให้แก่ กนอ. ตามอัตราที่คณะกรรมการ กนอ. กําหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายแล้ว ให้ กนอ.
นําเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน
ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานตามข้อ ๑๓ แล้ว ผู้ร่วม
ดําเนินงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร่วมดําเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ตามที่คณะกรรมการ กนอ. กําหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องพัฒนาโครงการให้เป็นไป
ตามรายละเอียด ผังแม่บทและแบบก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก กนอ.
ข้อ ๑๕ เมื่อมีการทําสัญญาร่วมดําเนินงานกับ กนอ. แล้ว หากผู้ร่วมดําเนินงานได้พัฒนา รุกล้ํา
ใช้ประโยชน์ หรือยินยอมให้บุคคลใดพัฒนา รุกล้ํา หรือใช้ประโยชน์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดินในพื้นที่
โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน ให้ กนอ. แจ้งให้ผู้ร่วมดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงให้สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินอยู่ในสภาพเดิมภายในเวลาที่ กนอ. กําหนด ในกรณีที่ผู้ร่วมดําเนินงานไม่ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ กําหนด ให้ กนอ. หรือผู้ที่ กนอ. มอบหมาย ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้
สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในสภาพเดิมโดยให้ผู้ร่วมดําเนินงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้ร่วมดําเนินงานจะนําพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานไปขอรับ
สิทธิประโยชน์หรือขอรับอนุมัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร เป็นต้น ผู้ขอร่วมดําเนินงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ กนอ. ทราบและต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก กนอ. เป็นหนังสือก่อนจึงจะดําเนินการได้
ข้อ ๑๗ ให้คําขอเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของ กนอ. ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยังมิได้นําเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง
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นิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงาน เป็นคําขอเสนอโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานตามข้อบังคับนี้
และให้ กนอ. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ ๑๘ ให้ ผู้ ว่ าการรั ก ษาการตามข้ อ บั งคั บ นี้ และให้ มี อํ านาจออกระเบี ย บหรื อ ประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

