
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นิคมอุตสาหกรรม”๓ หมายความว า  เขตอุตสาหกรรมทั่ วไปหรือเขต

ประกอบการเสร ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๔๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “นิคมอุตสาหกรรม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เขตอุตสาหกรรมทั่วไป”๔ หมายความวา เขตพ้ืนที่ที่ กําหนดไวสําหรับการ
ประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือการบริการ 

“เขตประกอบการเสรี”๕ หมายความวา เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิช
ยกรรมเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การ
จัดการดานสิ่งแวดลอม หรือความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยของที่นําเขาไปใน
เขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี อากร และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

“ผูประกอบอุตสาหกรรม”๖ หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบ
อุตสาหกรรมหรือการบริการในนิคมอุตสาหกรรม 

“พาณิชยกรรม”๗ หมายความวา การคาหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี 
“ผูประกอบพาณิชยกรรม”๘ หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบการคา

หรือการบริการในเขตประกอบการเสรี 
“ผลิต” หมายความรวมถึงทํา สราง ผสม ประกอบ หรือบรรจุดวย 
“ภาษีสรรพสามิต” หมายความวา ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในประมวล

รัษฎากร 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

รวมทั้งผูวาการ 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เขตประกอบการเสรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูประกอบอุตสาหกรรม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “พาณิชยกรรม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูประกอบพาณิชยกรรม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

   
 

สวนที่ ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 

มาตรา ๖  ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกวา “การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กนอ.” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(๑) การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
หรือเพ่ือดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชน หรือเก่ียวเนื่องกับ กนอ. 

(๒)๙ การปรับปรุงที่ดินตาม (๑) เพ่ือใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยกรรม* และผู
ประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ
พาณิชยกรรม*เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงบําบัดน้ําเสีย ไฟฟา ประปา และ
โทรคมนาคม เปนตน 

(๓) การใหเชา ใหเชาซื้อ และขายอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยในนิคม
อุตสาหกรรมหรือเพ่ือประโยชนแกกิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 

(๔) การดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับกิจการอันอยูใน
วัตถุประสงคของ กนอ. 

(๕) การรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงคใน (๑) (๒) หรือ (๓) 
รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือถือหุนในนิติบุคคล
ใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับกิจการอันอยูในวัตถุประสงคของ กนอ. 

(๖) การสงเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ 
 

                                                 
๙ มาตรา ๖ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหแก กนอ. 

ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งเมื่อไดหักหนี้ออกแลวใหถือเปนทุนของ กนอ. 
 
มาตรา ๘  ทุนของ กนอ. ประกอบดวย 
(๑) ทรัพยสินที่ไดรับโอนตามมาตรา ๗ 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น 
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ได รับความชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือ

ตางประเทศ หรือจากองคการระหวางประเทศ 
 
มาตรา ๙  ให กนอ. ตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 

และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนในจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๐  ให กนอ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม

มาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑)๑๐ การสํารวจ วางแผน ออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความ

สะดวกและใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม* และผูประกอบกิจการ
อ่ืนที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม* 
แลวแตกรณ ี

(๒)๑๑ การกําหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม*

หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องที่พึงอนุญาตใหประกอบในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓) การตรวจตราความเปนอยูของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม 
(๔)๑๒ การควบคุมการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิช

ยกรรม* ผูประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
ประกอบพาณิชยกรรม* และผูใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมายรวมทั้งการดําเนินงานที่เก่ียวกับการสาธารณสุขหรือที่กระทบกระเทือนตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๐ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๑ มาตรา ๑๐ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๒ มาตรา ๑๐ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การลงทุน 
(๖) การกูยืมเงินเพื่อใชในกิจการของ กนอ. 
(๗) การออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
 
มาตรา ๑๑  ให กนอ. มีอํานาจตรวจสอบและรับรองชนิดและปริมาณของ

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ หรือชนิดและจํานวนของเครื่องจักรสําหรับกรณีที่จําเปนจะตองออก
ใบรับรองหรือในกรณีที่นําเขามาในหรือนําออกไปจากนิคมอุตสาหกรรมซึ่งของดังกลาว ทั้งนี้ โดย
เรียกเก็บคาบริการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ให กนอ. กําหนดคาเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย และคา

บํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกตลอดจนคาบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควร
เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอสําหรับการดังตอไปนี้ 

(๑) การใชจายในสิ่งที่จําเปนในการดําเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ยคา
เส่ือมราคา โบนัส และกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและ
ครอบครัว 

(๒) การชําระหนี้สินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระนั้นเกินจํานวนที่จัดสรรไว เปน
คาเส่ือมราคาและสําหรับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินเดิม 

(๓) การจัดใหมีเงินสํารองและคาใชจายอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุน 
 
มาตรา ๑๓  ให กนอ. กําหนดคาเชาซื้อ และราคาขายอสังหาริมทรัพยหรือ

สังหาริมทรัพยตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๔  เมื่อไดประกาศเขตพื้นที่ใดเปนนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๙ 

แลว ให กนอ. มีอํานาจกําหนดราคาขาย คาเชา และคาเชาซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย 
และคาบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนคาบริการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ทั้งนี้ ตาม
ความเหมาะสมในดานธุรกิจ 

 
มาตรา ๑๕  รายไดที่ กนอ. ไดรับจากการดําเนินกิจการในปหนึ่งๆ ใหตกเปน

ของ กนอ. และเมื่อไดหักคาใชจายตางๆ สําหรับการดําเนินกิจการ และคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม 
เชน คาบํารุงรักษาและคาเส่ือมราคา ตลอดจนหักเงินสํารองตามมาตรา ๑๖ ประโยชนตอบแทน
และโบนัสตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ หรือเงินสมทบกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน
ตามมาตรา ๓๔ และเงินลงทุนตามมาตรา ๖๖ แลวเหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

ถารายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับรายจายตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใชเปนรายจายที่
หักเปนเงินสํารองตามมาตรา ๑๖ และโบนัสตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ และ กนอ. ไม
สามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐพึงจายเงินใหแก กนอ. เทาจํานวนที่ขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  เงินสํารองของ กนอ. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อ
ขาด เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่นเพื่อความประสงคแต
ละอยางโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๗  ทรัพยสินของ กนอ. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี

 
สวนที่ ๒ 

คณะกรรมการและผูวาการ 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบคน 
รวมทั้งผูวาการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งมิใช
กรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ผูซึ่งจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูวาการตอง

มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง เศรษฐศาสตร การพาณิชย การคลัง หรือกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ตองมี

คุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
(๖) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๗) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กนอ. 

หรือในกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและแขงขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเวนแต
เปนเพียงผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

 
มาตรา ๒๑  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงคราวละสามป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ข้ึนใหม ใหประธานกรรมการ และกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นรักษาการในตําแหนง
ตอไปจนกวาคณะกรรมการที่แตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๑ ประธาน

กรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐ 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระ

อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่ง

กิจการของ กนอ. อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) การออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๖ และ

มาตรา ๑๐ 
(๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๓) การออกระเบียบหรือขอบังคับการจัดแบงสวนงาน วิธีปฏิบัติงาน และ

การเงินของ กนอ. 
(๔) การออกระเบียบหรือขอบังคับกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือนหรือคาจาง

ของพนักงานและลูกจาง 
(๕) การออกระเบียบหรือขอบังคับการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือ

คาจาง การออกจากตําแหนง วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 
(๖) การออกระเบียบหรือขอบังคับการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาเชา

ที่พัก คาลวงเวลา และการจายเงินอื่นๆ 
(๗) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 
(๘) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
(๙) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือเครื่องแตงกาย

ของบุคคลซึ่งปฏิบัติงานภายในเขตประกอบการเสรี* 
(๑๐) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเขาไปหรืออยูในเขต

ประกอบการเสรี* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการ
สงเคราะหอ่ืนเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัวดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

(๑๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษา
ทรัพยสินของ กนอ. 

(๑๓) การกําหนดราคาขาย อัตราคาเชา คาเชาซื้อและระยะเวลาการเชาและเชา
ซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย คาบํารุงรักษาส่ิงอํานวยความสะดวกและอัตราคาบริการใน
นิคมอุตสาหกรรม 

(๑๔)๑๓ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ระเบียบหรือขอบังคับตาม (๓) ถามีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํา
นิติกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนแหงกิจการของ กนอ. ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดของ กนอ. และกําหนดคาตอบแทน
อนุกรรมการได 

 
มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูวาการและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวา

การโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๖  ผูวาการตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะ

ตองหาม ตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแก กนอ. ไดเต็มเวลา 
(๔) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง

ลูกจางของกระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
(๗) ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน 
(๘) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

                                                 
๑๓ มาตรา ๒๓ (๑๔) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กนอ. 
หรือในกิจการที่มีสภาพเดียวกันและแขงขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตเปน
เพียงผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

 
มาตรา ๒๗  ผูวาการพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๖ 
(๕) คณะกรรมการใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

กรรมการทั้งหมดโดยไมนับรวมผูวาการ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวย 
 
มาตรา ๒๘  ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของ กนอ. ใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจาง 

ในการบริหารกิจการ ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๙  ผูวาการมีอํานาจ 
(๑) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ในการทํางานของพนักงานหรือลูกจาง 
(๒) ออกระเบียบในการบริหารกิจการของ กนอ. 
ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 
(๓) บรรจุ แตงตั้งและถอดถอน เล่ือน ลด และตัดเงินเดือนหรือคาจาง 

ตลอดจนลงโทษทางวินัยแกพนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๐  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนตัวแทน กนอ. 

เพ่ือการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 

นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับตามมาตรา ๒๓ วรรค
สอง ยอมไมผูกพัน กนอ. เวนแตคณะกรรมการจะไดใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลง

ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานเปนผูทําการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการ
แลวแตกรณี และใหนํามาตรา ๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหผูทําการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการมีอํานาจหนาที่อยาง
เดียวกับผูวาการ เวนแตอํานาจหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒  ประธานกรรมการและกรรมการ ยอมไดรับประโยชนตอบแทนและ
อาจไดรับโบนัส ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
สวนที่ ๓ 

พนักงานและลูกจาง 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิอุทธรณเก่ียวกับการลงโทษหรือรอง

ทุกขไดตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๓๔  ให กนอ. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพื่อ

สวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ
เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอ่ืนอันควรแกการสงเคราะห 

 
มาตรา ๓๕  พนักงานและลูกจางอาจไดรับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๒ 
นิคมอุตสาหกรรม 
   

 
สวนที่ ๑ 
การจัดตั้ง 

   
 

มาตรา ๓๖๑๔  นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภท คือ 
(๑) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
(๒) เขตประกอบการเสรี 
การจัดตั้ง การเปล่ียนแปลงเขต และการยุบนิคมอุตสาหกรรม ใหคณะกรรมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีแผนที่กําหนดเขตไวทายประกาศดวย 
มาตรา ๓๖/๑๑๕  ในกรณีที่มีประกาศตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง จัดตั้งหรือ

เปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรมและมีสาธารณสมบัติของแผนดินอยูในเขตดังกลาว ใหตราพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผนดินได โดยระบุแปลงและจํานวนเนื้อที่ดิน

                                                 
๑๔

  มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๕
 มาตรา ๓๖/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยประมาณ ที่ กนอ. ประสงคจะไดกรรมสิทธิ์ไวในพระราชกฤษฎีกานั้น และเมื่อไดมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในเขตดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของ 
กนอ. เมื่อไดดําเนินการครบถวนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันในกรณีที่
พลเมืองเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมและ กนอ. ได ชําระราคาที่ดินใหแก
กระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว หรือในกรณีที่พลเมืองยังใช
ประโยชนในที่ดินนั้นอยูหรือยังไมเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เมื่อ
กระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดย
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย และ กนอ. ไดจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทน
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแลว ใหพระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพหรือโอนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๒) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะหรือที่ดินที่ ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ เมื่อ
กระทรวงการคลังไดใหความยินยอมและ กนอ. ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตาม
ราคาที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว ใหพระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเปนการถอนสภาพการเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพหรือโอนตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสด ุ

(๓) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่เปนที่ดินรกรางวางเปลาหรือที่ดิน
ซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมและ กนอ. ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลัง
ตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว 

 
มาตรา ๓๗  นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๘  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชประโยชน

ในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม ให กนอ. มีอํานาจดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดวาจะเวนคืนไว
กอนก็ได และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของ กนอ. และ
ให กนอ. มีอํานาจดําเนินการโอนไปยังผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม* หรือผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ
พาณิชยกรรม* แลวแตกรณีได๑๖ 

 
มาตรา ๓๙  เขตพ้ืนที่ใดที่บุคคลใดไดจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนนิคมอุตสาหกรรม 

ถาไดดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๓๗ แลว คณะกรรมการดวยความยินยอมของเจาของที่ดินอาจดําเนินการใหพ้ืนที่นั้นเปน
นิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได 

มาตรา  ๓๙/๑๑๗  ผู ใดจะจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ที่ประกาศเปนนิคม
อุตสาหกรรมตามมาตรา ๓๙ ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการ
มอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา  ๔๐  หามมิใหบุคคลใดใช ช่ือที่มี อักษรไทยประกอบหรืออักษร

ตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หรือ “เขต
ประกอบการเสร*ี” ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจ
โดยมิไดเปนนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
สวนที่ ๒ 

การประกอบกจิการ ประโยชน และขอหาม 
   

 
มาตรา ๔๑  ผูใดจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตองไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๒  บรรดาการปลูกสรางอาคาร การตั้งโรงงาน และการประกอบกิจการ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการผังเมือง แตการอนุญาตซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๘ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๗

 มาตรา ๓๙/๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ 
หรือในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารผิดแผกจากแผนผังแบบกอสรางหรือรายการที่ไดรับอนุญาต 
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต ให กนอ. มีอํานาจสั่งระงับการกอสราง แกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารดังกลาวภายในระยะเวลาอันสมควร โดยแจง
ระยะเวลาใหผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครองอาคารทราบ 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว และผูปลูกสราง เจาของ หรือผู
ครอบครองอาคารไมปฏิบัติตามคําส่ังของ กนอ. ให กนอ. มีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่เห็นสมควรเพื่อแกไข เปลี่ยนแปลง หรือร้ือถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นไดโดยคิด
คาใชจายจากผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครองอาคารนั้น 

 
มาตรา ๔๔๑๘  ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยกรรม*อาจไดรับ

อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรี* แลวแตกรณี 
เพ่ือประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมี
ไดตามกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรม* ซึ่งเปนคนตาง
ดาวเลิกกิจการหรือโอนกิจการใหแกผูอ่ืน ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรม*

ตองจําหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์และสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ. หรือผูรับ
โอนกิจการ แลวแตกรณีภายในเวลาสามปนับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรม
ที่ดินจําหนายที่ดินและสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ. หรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
มาตรา  ๔๕๑๙  ภายใตบั งคับกฎหมายว าด วยคนเข า เมือง เพียง เท าที่

พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยก
รรม*ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปน 

(๑) ชางฝมือ 
(๒) ผูชํานาญการ 
(๓) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (๑) หรือ (๒) เขามาใน

ราชอาณาจักรไดตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาใหอยูไดในราชอาณาจักรตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนดจํานวนหรือระยะเวลาใหอยูไดในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๙ มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเพียงเทาที่
พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๕ ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่
การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๔๗๒๐  ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบพาณิชยกรรม*ซึ่งมี

ภูมิลําเนานอกราชอาณาจักรจะไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปน
เงินตราตางประเทศได เมื่อเงินนั้นเปน 

(๑) เงินทุนที่นําเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือผลประโยชนอ่ืนที่เกิด
จากเงินทุนนั้น 

(๒) เงินกูตางประเทศที่นํามาลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
ประกอบพาณิชยกรรม*ตามสัญญาที่ กนอ. ใหความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกู
ตางประเทศนั้น 

(๓) เงินที่มีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใชสิทธิและบริการ
ตางๆ ในการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม*และสัญญานั้นไดรับความ
เห็นชอบจาก กนอ. 

ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชําระเงินตองประสบความยุงยากจําเปนตองสงวน
เงินตราตางประเทศใหมีสํารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือสงเงิน
นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อผลดังกลาวนั้นก็ได แตจะไมจํากัดการสงเงินทุน
ที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรต่ํากวารอยละยี่สิบตอปของยอดเงินทุน
ดังกลาวที่เหลืออยูในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของป ถาการสงเงินนั้นกระทําภายหลังที่นําเขามาแลวเปน
เวลาสองป และจะไมจํากัดการสงเงินปนผลต่ํากวารอยละสิบหาตอปของเงินทุนที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักร และเหลืออยูในขณะที่ขอสงเงินปนผลออก 

 
มาตรา ๔๘๒๑  ใหของที่นําเขาไปในเขตประกอบการเสรีไดรับสิทธิประโยชนทาง

อากรเชนเดียวกับของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และใหรวมถึง
สิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ของท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรี ให
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา 
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต สําหรับของที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และเคร่ืองใช 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๑ มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งดังกลาวที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือเพ่ือพาณิชยกรรม 
แลวแตกรณี และของที่ใชในการสราง ประกอบ หรือติดตั้งเปนโรงงานหรืออาคารในเขต
ประกอบการเสรี ทั้งนี้ เทาที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามที่
คณะกรรมการอนุมัติ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือใช
ในการผลิตสินคาหรือเพ่ือพาณิชยกรรม ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่ผูวาการกําหนด 

(๓) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตาม 
(๒) รวมทั้งผลิตภัณฑ ส่ิงพลอยได และสิ่งอ่ืนที่ไดจากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หาก
สงออกไปนอกราชอาณาจักรใหไดรับยกเวนอากรขาออก ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต 

ของท่ีนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงของที่นําออกจาก
เขตประกอบการเสรีแหงหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแหงหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๔๙๒๒  ในกรณีการนําของเขามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายใน

ราชอาณาจักรเขาไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใด
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหของนั้นไดรับยกเวนไมอยู
ภายในบังคับของกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออก
ไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใชประโยชนซึ่งของดังกลาว หรือเก่ียวกับการ
ควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเคร่ืองหมายใดๆ แกของนั้น แตไมรวมถึง
กฎหมายวาดวยศุลกากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเปนของที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบรอยของประชาชน สุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรือส่ิงแวดลอม หรือเปนของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามขอผูกพันตามสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศในสวนที่เก่ียวกับการนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไป
นอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใชประโยชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดชนิดหรือประเภทของของดังกลาวมิใหไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งได ทั้งนี้ จะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใดๆ เก่ียวกับของนั้นไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๐๒๓  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๒๒

 มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๓
 มาตรา ๕๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑๒๔  ของใดที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษี
อากรเมื่อไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร แมมิไดสงออกแตไดนําเขาไปในเขตประกอบการเสรี
เพ่ือใชตามมาตรา ๔๘ (๑) หรือ (๒) ใหของนั้นไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากรโดยถือเสมือน
วาไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรในวันที่นําเขาไปในเขตประกอบการเสร ี

 
มาตรา ๕๒๒๕  ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการ

เสรีตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ และของตามมาตรา ๕๑ รวมทั้งผลิตภัณฑ ส่ิงพลอยไดและส่ิง
อ่ืน ที่ไดจากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากนําออกจากเขตประกอบการเสรีเพ่ือใชหรือ
จําหนายในราชอาณาจักรจะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 
อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต ตามสภาพ ราคาและอัตราภาษีอากรที่เปนอยูใน
วันที่นําออกจากเขตประกอบการเสรี รวมทั้งจะตองปฏิบัติตามกฎหมายในสวนที่เก่ียวกับการ
ควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช
ประโยชนซึ่งของดังกลาว หรือเก่ียวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา หรือ
เครื่องหมายใดๆ แกของนั้น นับแตวันที่นําออกจากเขตประกอบการเสรี แลวแตกรณี โดยถือ
เสมือนวาไดนําเขามาในราชอาณาจักรในวันที่นําออกจากเขตประกอบการเสรี 

 
มาตรา ๕๒/๑๒๖  ในกรณีของ รวมทั้งผลิตภัณฑ ส่ิงพลอยได และสิ่งอ่ืนที่ไดจาก

การผลิตในเขตประกอบการเสรีที่นําออกจากเขตประกอบการเสรีเปนของที่ตองเสียภาษีอากรใน
การคํานวณคาภาษีอากร หากมีกรณีที่นําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเขาไปในเขตประกอบการ
เสรีเพ่ือผลิต ผสมประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยที่วัตถุดิบที่นําเขาไปนั้นไมมี
สิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากร ไมตองนําราคาวัตถุดิบดังกลาวมาคํานวณคาภาษีอากร ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๕๓  การนําของเขามาในหรือนําออกไปจากเขตประกอบการเสรี*การเก็บ

รักษา และการควบคุมการขนยาย ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการนําของเขา การสงของออก และ
การเก็บของในคลังสินคา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม กับทั้งตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด และใหนําบทลงโทษตามกฎหมายดังกลาว
มาใชบังคับดวย 

 

                                                 
๒๔

 มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๕
 มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๖

 มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๔๒๗  ของที่ไมใชหรือใชไมไดซึ่งอยูในเขตประกอบการเสรี*ในกรณีที่ผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรม*ขออนุญาตเปนหนังสือตอ กนอ. เพ่ือทําลาย 
หรือในกรณีที่ กนอ. เห็นสมควรสั่งใหทําลายของดังกลาว ให กนอ. แจงเปนหนังสือใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบพาณิชยกรรม*แลวแตกรณี หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว และ
อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายทราบ และใหอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู
ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายสั่งดําเนินการทําลายของนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
กรมศุลกากรกําหนด 

ในกรณีที่ กนอ. ไมอาจแจงใหบุคคลตามวรรคหนึ่งทราบได เมื่อ กนอ. ไดปด
ประกาศไว ณ สํานักงานของบุคคลดังกลาวที่อยูในเขตประกอบการเสรี*เปนเวลาเจ็ดวันใหถือวา
บุคคลดังกลาวไดรับแจงแลว 

ของที่ไดถูกทําลายตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวในวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพ่ิม และ
ภาษีสรรพสามิต 

 
มาตรา ๕๕  หามมิใหผูใดนําของในเขตประกอบการเสรี* ออกไปจากเขต

ประกอบการเสร*ีเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๕๖  หามมิใหผูใดเขาไปหรืออยูในเขตประกอบการเสรี*เวนแตจะไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมายและตองปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของ กนอ. 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๓ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๕๗๒๘  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผูประกอบ

อุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม* หรือของผูประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชน หรือ
เก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม* แลวแตกรณี ในนิคม

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๘ มาตรา ๕๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุตสาหกรรมในระหวางเวลาทําการเพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือเพ่ือตรวจสอบเอกสารหรือส่ิงของ
ใดๆ ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการจากบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นั้นไดตามความจําเปนในกรณีเชนนี้
ผูประกอบกิจการดังกลาวตองใหความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาการ หรือผู
ซึ่งผูวาการมอบหมายแจงเปนหนังสือใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบพาณิชยกรรม*หรือผู
ประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ
พาณิชยกรรม*แลวแตกรณี ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมง เวนแตกรณีที่ผูวาการ
หรือผูซึ่งผูวาการมอบหมายจะเห็นวาเปนการเรงดวน 

 
มาตรา ๕๘  พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจตรวจคนโรงงาน 

อาคาร ยานพาหนะ และบุคคล รวมตลอดถึงของใดๆ ในเขตประกอบการเสร*ี 
 
มาตรา ๕๙  ถาพบผูใดกําลังกระทําความผิด หรือพยายามกระทําความผิดหรือ

ใช หรือชวย หรือยุยง ใหผูอ่ืนกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร
ในนิคมอุตสาหกรรม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับผูนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสง
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพรอมดวยของกลางเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๖๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ให

พนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
 
มาตรา ๖๑  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๖๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กนอ. เพ่ือ
การนี้จะสั่งให กนอ. ช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอ
นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของ 
กนอ. ได 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณี กนอ. จะตองเสนอเร่ืองไปยังคณะรัฐมนตรีใหนําเร่ืองเสนอ

รัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๖๔  ในการดําเนินกิจการของ กนอ. ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและ

ประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๕  ให กนอ. เปดบัญชีเ งินฝากไว กับธนาคารตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๖๖  กนอ. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนิน

กิจการดังตอไปนี้ได 
(๑) การลงทุนเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม 
(๒) การเพิ่มทุนโดยตีราคาทรัพยสินใหม 
(๓) การลดทุน 
(๔) การกูยืมเงินเกินสิบลานบาท 
(๕) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๖) การจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาท เวนแตเปนการ

จําหนายอสังหาริมทรัพยในนิคมอุตสาหกรรม 
(๗)๒๙ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๗  ให กนอ. จัดทํางบประมาณประจําปโดยแยกเปนงบลงทุนและงบทํา

การ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการ
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๖๘  ให กนอ. วางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองแยกตาม

ประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการสอบบัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ 
(๑) การรับและจายเงิน 
(๒) สินทรัพยและหนี้สิน 
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริงและตามที่สมควรโดยพิจารณาตามประเภทงาน

พรอมดวยขอความอันเปนเหตุที่มาของรายการนั้นๆ 
 
มาตรา ๖๙  ทุกป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและตรวจบัญชี

รวมทั้งการเงินของ กนอ. 
 
มาตรา ๗๐  ผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีมีอํานาจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานตางๆ ของ กนอ. เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานและลูกจาง 

 
มาตรา ๗๑  ผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีตองทํารายงานผลของการสอบบัญชี

เสนอคณะรัฐมนตรี ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีและให กนอ. โฆษณารายงาน
                                                 

๒๙ มาตรา ๖๖ (๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประจําปของปที่ส้ินไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีและ
ตรวจบัญชีรับรองวาถูกตองแลว ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๑/๑๓๐  ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองปและปรับตั้งแตส่ีหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 

มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาทและ
ปรับอีกวันละสองรอยบาทตั้งแตวันฟองจนกวาจะเลิกใช 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาพันบาท และใหศาลสั่งใหผูนั้นหยุดประกอบกิจการจนกวาจะไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ของที่นําออกไปโดยฝาฝนมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ใหริบเสียทั้งส้ิน 
 
มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๖  ผูใดไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ วรรค

หนึ่ง หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ศุลกากร ตามมาตรา 
๕๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๗  ใหผูอํานวยการ พนักงานและลูกจางของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูวาการ พนักงานและลูกจางของการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๓๐ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  ใหคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และใหประธานกรรมการและกรรมการ
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยขึ้นใหม 

เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามวรรคหนึ่งพน
จากตําแหนง 

 
มาตรา ๗๙  บรรดานิคมอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาเปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๐  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและคําส่ัง ซึ่งออก 

หรือส่ังโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ และใชบังคับอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับไดตอไป
เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหการดําเนินงานของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๙ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนไปดวยดีย่ิงข้ึนและเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเสียใหม จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญตัิการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดยกเลิกภาษีการคาและนําภาษีมูลคาเพ่ิม
มาใชแทน สมควรแกไขพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพ่ือใหผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสงออกที่เคยไดรับยกเวนภาษีการคา ไดรับยกเวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมแทน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๓๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบาง
ประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาของประเทศที่เปนอยูใน
ปจจุบัน สมควรเพิ่มบทบาทในดานการคาและการบริการเพ่ือสงสินคาออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศใหตอเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมสงออกเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดเต็มรูปแบบของวงจรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
จัดตั้งข้ึนยังอาจมีพ้ืนที่ครอบคลุมที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินดวย สมควรกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการถอนสภาพและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวเพื่อใหเกิดความ
คลองตัว และเหมาะสมกับการดําเนินการนิคมอุตสาหกรรม และโดยที่การจัดการและการจัดสรร
ที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีข้ันตอนตามกฎหมายตางๆ ที่จะตองปฏิบัติหลายฉบับ อันทําให
เกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เก่ียวของเพ่ือลดข้ันตอนและเวลาในการดําเนินการ
ใหนอยลงเพ่ือใหการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศสอดคลองกับภาวะการ
แขงขันและการลงทุนระหวางประเทศ และโดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมให กนอ. มีอํานาจ
จําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๐๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒๕/๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๓๔ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๕๔ ก/หนา ๑๔/๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๓ 
 

*มาตรา ๑๓  ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหแกไขคําวา “เขตอุตสาหกรรมสงออก” เปน “เขตประกอบการเสรี” คําวา “การคาเพ่ือ
สงออก” เปน “พาณิชยกรรม” และคําวา “ผูประกอบการคาเพ่ือสงออก” เปน “ผูประกอบ 
พาณิชยกรรม” 

 
มาตรา ๑๔  บรรดาเขตอุตสาหกรรมสงออกที่ไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหถือวาเปนเขตประกอบการเสรีตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใดอางถึงเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึงเขตประกอบการเสรี 

 
มาตรา ๑๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๖ แหง

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไป 

 
มาตรา  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมที่ออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนหนังสืออนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินตามมาตรา ๓๙/๑ แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๘  การดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๑๙   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับพันธกรณีวาดวยความตกลงขององคการการคาโลกในเรื่องความตกลงวา
ดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขายเปนการอุดหนุนตองหาม กําหนดใหมีการ
                                                 

๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔ ก/หนา ๑/๘ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกอบกิจการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได กําหนดใหคณะกรรมการเปนผูประกาศจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว และกําหนดใหการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่
ที่เปนนิคมอุตสาหกรรมตองไดรับอนุญาตจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมายและเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใช
กฎหมายนอกจากนี้ ไดกําหนดใหการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตประกอบการเสรี รวมทัง้
การนําของหรือวัตถุดิบเขาไปในเขตประกอบการเสรีเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพื่อประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ และไดรับสิทธิประโยชนทางอากรเชนเดียวกับของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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