
พระราชบัญญัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2522 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2522” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 42  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 41/ฉบับพิเศษ หน้า 10/24 มีนาคม 2522 
2 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



“นิคมอุตสาหกรรม”3 หมายความว่า เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี 
“เขตอุตสาหกรรมทั่วไป”4 หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 

การบริการ หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ 

“เขตประกอบการเสรี”5 หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือความจ าเป็นอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

“ผู้ประกอบอุตสาหกรรม”6 หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
บริการในนิคมอุตสาหกรรม 

“พาณิชยกรรม”7 หมายความว่า การค้าหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี 
“ผู้ประกอบพาณิชยกรรม”8 หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าหรือการบริการ

ในเขตประกอบการเสรี 
“ผลิต” หมายความรวมถึงท า สร้าง ผสม ประกอบ หรือบรรจุด้วย 

“ภาษีสรรพสามิต” หมายความว่า ภาษีสรรพสามิตตามที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ว่าการ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
3 มาตรา 4 นิยามค าว่า “นิคมอุตสาหกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
4 มาตรา 4 นิยามค าว่า “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
5 มาตรา 4 นิยามค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ผู้ประกอบอุตสาหกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
7 มาตรา 4 นิยามค าว่า “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
8 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2550 



กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

  
หมวด 1 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

ส่วนที่ 1 

การจัดตั้ง 

 

  
มาตรา 6  ให้จัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกว่า “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย” เรียกโดยย่อว่า “กนอ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมหรือเพ่ือด าเนินธุรกิจ

อ่ืนที่เป็นประโยชน์ หรือเก่ียวเนื่องกับ กนอ. 
(2)9 การปรับปรุงที่ดินตาม (1) รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการด าเนินงาน

และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และผู้ประกอบกิจการ
อ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม รวมตลอดทั้งการ
จัดให้มีและบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ที่พักอาศัย การขนส่งทางบกและทางน้ า ท่าเรือ การ
สื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นใด  ทั้งนี้ ที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้
ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม 

(3) การให้เช่า ให้เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 

(3/1)10 การด าเนินกิจการท่าเรือ 

(3/2)11 การจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. 

(4) การด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. 
(5)12 การร่วมด าเนินงานหรือร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน (1) (2) 

(3) หรือ (4) รวมถึงเข้าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือถือหุ้นในนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมี
                                                           
9 มาตรา 6 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

10 มาตรา 6 (3/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
11 มาตรา 6 (3/2) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
12 มาตรา 6 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 



วัตถุประสงค์หรือมีการด าเนินการที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(6) การส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

(7)13 การพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  
มาตรา 7  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้แก่ กนอ. 
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งเมื่อได้หักหนี้ออกแล้วให้ถือเป็นทุนของ กนอ. 
  
มาตรา 8  ทุนของ กนอ. ประกอบด้วย 

(1) ทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 7 

(2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(3) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น 

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือจาก
องค์การระหว่างประเทศ 

  
มาตรา 9  ให้ กนอ. ตั้งส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้ง

ส านักงานสาขาหรือตัวแทนในจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมด้วยก็ได้ 
  
มาตรา 10  ให้ กนอ. มีอ านาจกระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 อ านาจ

เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1)14 การส ารวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่ เป็นประโยชน์หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี 

                                                           
13 มาตรา 6 (7) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
14 มาตรา 10 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



(2)15 การก าหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องที่พึงอนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

(3) การตรวจตราความเป็นอยู่ของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม 

(4)16 การควบคุมการด าเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม ผู้ประกอบ
กิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม และผู้ใช้
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายรวมทั้งการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุขหรือที่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(4/1)17 การก ากับหรือจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการควบคุมและจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการมลภาวะ
อ่ืนใดในนิคมอุตสาหกรรม 

(5) การลงทุน 

(6) การกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในกิจการของ กนอ. 
(7) การออกพันธบัตร หรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุน 

[ค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” และ “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 11  ให้ กนอ. มีอ านาจตรวจสอบและรับรองชนิดและปริมาณของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 

หรือชนิดและจ านวนของเครื่องจักรส าหรับกรณีที่จ าเป็นจะต้องออกใบรับรองหรือในกรณีที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปจากนิคมอุตสาหกรรมซึ่งของดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยเรียกเก็บค่าบริการตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 12  ให้ กนอ. ก าหนดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ และค่าบ ารุงรักษาสิ่ง

อ านวยความสะดวกตลอดจนค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควรเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอส าหรับการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) การใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคา โบนัส 
และกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 

                                                           
15 มาตรา 10 (2) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
16 มาตรา 10 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
17 มาตรา 10 (4/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 



(2) การช าระหนี้สินเท่าที่จ านวนเงินเพ่ือการช าระนั้นเกินจ านวนที่จัดสรรไว้ เป็นค่าเสื่อมราคา
และส าหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการจัดหาทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินเดิม 

(3) การจัดให้มีเงินส ารองและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการขยายกิจการและลงทุน 

  
มาตรา 13  ให้ กนอ. ก าหนดค่าเช่าซื้อ และราคาขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตามที่

เห็นสมควร 

  
มาตรา 14  เมื่อได้ประกาศเขตพ้ืนที่ใดเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39 แล้ว ให้ กนอ. มี

อ านาจก าหนดราคาขาย ค่าเช่า และค่าเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์  และค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตลอดจนค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมในด้านธุรกิจ 

  
มาตรา 15  รายได้ที่ กนอ. ได้รับจากการด าเนินกิจการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ กนอ. และเมื่อ

ได้หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินกิจการ และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรักษาและค่าเสื่อม
ราคา ตลอดจนหักเงินส ารองตามมาตรา 16 ประโยชน์ตอบแทนและโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 หรือเงิน
สมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนตามมาตรา 34 และเงินลงทุนตามมาตรา 66 แล้วเหลือเท่าใดให้
น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

ถ้ารายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับรายจ่ายตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่หักเป็นเงินส ารอง
ตามมาตรา 16 และโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 และ กนอ. ไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืนได้ รัฐพึงจ่ายเงิน
ให้แก่ กนอ. เท่าจ านวนที่ขาด 

  
มาตรา 16  เงินส ารองของ กนอ. ให้ประกอบด้วยเงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส ารอง

เพ่ือขยายกิจการ เงินส ารองเพ่ือไถ่ถอนหนี้ และเงินส ารองอ่ืนเพ่ือความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

เงินส ารองจะน าออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 17  ทรัพย์สินของ กนอ. ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

  
ส่วนที่ 2 

คณะกรรมการและผู้ว่าการ 

 

  



มาตรา 18  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบคน รวมทั้งผู้ว่าการซึ่งเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนซึ่งมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 

  
มาตรา 19  ผู้ซึ่งจะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการต้องมีความรู้ความ

ช านาญเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ 
การพาณิชย์ การคลัง หรือกฎหมาย 

  
มาตรา 20  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตาม (1) 

และ (2) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก  เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) เป็นข้าราชการการเมืองหรือด ารงต าแหน่งในทางการเมือง 

(6) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(7) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ กนอ. หรือในกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับ กนอ.   ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือการ
ลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น 

  
มาตรา 21  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธาน

กรรมการ และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 

มาตรา 22  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 21 ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 



(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงแต่งต้ังไวแ้ลว้น้ัน 

  
มาตรา 23  ให้คณะกรรมการมีอ านาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 

กนอ. อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 10 

(2) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 

(3) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงาน วิธีปฏิบัติงาน และการเงินของ กนอ. 
(4) การออกระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานและ

ลูกจ้าง 

(5) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออก
จากต าแหน่ง วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง 

(6) การออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา 
และการจ่ายเงินอ่ืน ๆ 

(7) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง 

(8) การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 

(9) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับบัตรประจ าตัวหรือเครื่องแต่งกายของบุคคลซึ่ง
ปฏิบัติงานภายในเขตประกอบการเสรี 

(10) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเข้าไปหรืออยู่ในเขตประกอบการเสรี 
(11) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือ

สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัวด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(12) การออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ 

กนอ. 



(13) การก าหนดราคาขาย อัตราค่าเช่า ค่าเช่าซื้อและระยะเวลาการเช่าและเช่าซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกและอัตราค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรม 

(14)18 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

ระเบียบหรือข้อบังคับตาม (3) ถ้ามีข้อความจ ากัดอ านาจของผู้ว่าการในการท านิติกรรมไว้
ประการใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 24   เ พ่ือประโยชน์แห่ งกิจการของ กนอ. ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กนอ. และก าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการได้ 
  
มาตรา 25  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการและก าหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา 26  ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม (4) (5) 

(6) (7) (8) และ (9) ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(3) สามารถท างานให้แก่ กนอ. ได้เต็มเวลา 

(4) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของ
กระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(7) ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

(8) เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

                                                           
18 มาตรา 23 (14) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



(9) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระท าให้แก่ กนอ. หรือในกิจการที่มี
สภาพเดียวกันและแข่งขันกับ กนอ.  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุนโดยสุจริต
ในนิติบุคคลที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น 

  
มาตรา 27  ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26 

(5) คณะกรรมการให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดโดย
ไม่นับรวมผู้ว่าการ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย 

  
มาตรา 28  ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ กนอ. ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 

และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด และมีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง 

ในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา 29  ผู้ว่าการมีอ านาจ 

(1) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ในการท างานของพนักงานหรือลูกจ้าง 

(2) ออกระเบียบในการบริหารกิจการของ กนอ. 
ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

(3) บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน เลื่อน ลด และตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวินัย
แก่พนักงานและลูกจ้าง  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 30  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นตัวแทน กนอ. เพื่อการนี้ ผู้ว่า

การจะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
คณะกรรมการ 

นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามมาตรา 23 วรรคสอง ย่อมไม่ผูกพัน 
กนอ. เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ให้สัตยาบัน  



มาตรา 3119  เมื ่อผู ้ว ่าการไม่อาจปฏิบ ัต ิหน้าที ่ได ้หร ือเมื ่อต าแหน่งผู ้ว ่าการว ่างลง ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานเป็นผู้ท าการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่
กรณี และให้น ามาตรา 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ผู้ท าการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ 

  
มาตรา 32  ประธานกรรมการและกรรมการ ย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนและอาจได้รับ

โบนัส  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
ส่วนที่ 3 

พนักงานและลูกจ้าง 

 

  
มาตรา 33  ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการลงโทษหรือร้องทุกข์ได้ตามระเบียบ

หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 34  ให้ กนอ. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของ

ผู้ปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัว ในกรณีพ้นจากต าแหน่ง ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอ่ืนอันควร
แก่การสงเคราะห์ 

  
มาตรา 35  พนักงานและลูกจ้างอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 

หมวด 2 

นิคมอุตสาหกรรม 

 

 

ส่วนที่ 1 

การจัดตั้ง 

 

  

                                                           
19 มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผูบ้ริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 



มาตรา 3620  นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภท คือ 

(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

(2) เขตประกอบการเสรี 
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบนิคมอุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการประกาศในราช

กิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่ก าหนดเขตไว้ท้ายประกาศด้วย 

  
มาตรา 36/121  ในกรณีที่มีประกาศตามมาตรา 36 วรรคสอง จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงนิคม

อุตสาหกรรมและมีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ในเขตดังกล่าว ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินได้ โดยระบุแปลงและจ านวนเนื้อที่ดินโดยประมาณ ที่ กนอ. ประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ไว้ใน
พระราชกฤษฎีกานั้น และเมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในเขต
ดังกล่าวตกเปน็กรรมสิทธิ์ของ กนอ. เมื่อได้ด าเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในกรณีที่พลเมืองเลิกใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ความยินยอมและ กนอ. ได้ช าระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว หรือ
ในกรณีที่พลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนด้วย และ กนอ. ได้จัดที่ดินแปลงอ่ืนให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนตามที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดิน
ดังกล่าวโดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(2) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้
สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมและ กนอ. ได้
ช าระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็น
การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องด าเนินการถอนสภาพหรือโอนตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(3) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้ เวนคืนหรือ
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความ
ยินยอมและ กนอ. ได้ช าระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามราคาท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว 

                                                           
20 มาตรา 36 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
21 มาตรา 36/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. ให้ กนอ. มีอ านาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ที่ได้มาตาม (1) ให้แก่ผู้ร่วมด าเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยก
รรม หรือผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิช
ยกรรม แล้วแต่กรณี ได้22 

  
มาตรา 37  นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 38  เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งหรือ

ขยายนิคมอุตสาหกรรม ให้ กนอ. มีอ านาจด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดว่าจะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ และ

ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของ กนอ. และให้ กนอ. มีอ านาจ
ด าเนินการโอนไปยังผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์
หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ได้23 

[ค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” และ “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 39  เขตพ้ืนที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพ่ือให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม ถ้าได้ด าเนินการ

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 37 แล้ว คณะกรรมการด้วยความ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินอาจด าเนินการให้พื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

  
มาตรา 39/124  ผู้ใดจะจัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39 

ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาต รวมทั้งการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                           
22 มาตรา 36/1 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
23 มาตรา 38 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
24 มาตรา 39/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



มาตรา 40  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบหรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่าน
ว่า “นิคมอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป” หรือ “เขตประกอบการเสรี” ในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบ
แจ้งความ หรือเอกสารอย่างอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้เป็นนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 
  

ส่วนที่ 2 

การประกอบกิจการ ประโยชน์ และข้อห้าม 

 

  
มาตรา 41  ผู้ใดจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่า

การหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

  
มาตรา 4225  การด าเนินการหรือการกระท าใดของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ ประกอบ

พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมั ติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือต้องจด
ทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่าผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต  หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ านาจในการรับจด
ทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นด้วย 

(1) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

(2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(3) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(4) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าการนั้นได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบ
จากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือ

                                                           
25 มาตรา 42 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 



คณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว และให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 

ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้ งตาม
วรรคสอง ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายนั้น และเมื่อด าเนินการแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะก าหนดให้แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  
มาตรา 42/126  การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายอ่ืนใด

นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ 
หรือผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่า
การมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจปฏิบัติการแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว
ก าหนดก็ได ้

  
มาตรา 42/227  ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือ

รับแจ้งตามมาตรา 42 และมาตรา 42/1 ให้ กนอ. มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอ่ืนใดที่
กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นก าหนดไว้ และให้น าส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอ่ืนใดนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ตกลงกัน 

ให้ กนอ. มีอ านาจเรียกเก็บค่าบริการในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมได้ ตามอัตราที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่งและให้
ค่าบริการนั้นเป็นรายได้ของ กนอ. 

  
มาตรา 43  ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา 42 หรือในกรณีที่มี

การปลูกสร้างอาคารผิดแผกจากแผนผังแบบก่อสร้างหรือรายการที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในใบอนุญาต ให้ กนอ. มีอ านาจสั่งระงับการก่อสร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่ง

                                                           
26 มาตรา 42/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
27 มาตรา 42/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 



อาคารดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร โดยแจ้งระยะเวลาให้ผู้ปลูกสร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร
ทราบ 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ปลูกสร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของ กนอ. ให้ กนอ. มีอ านาจจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ปลูกสร้าง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารนั้น 

  
มาตรา 4428  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมอาจได้รับอนุญาตให้ถือ

กรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบกิจการได้ตาม
จ านวนเนื้อที่ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแม้ว่าจะเกินก าหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลิกกิจการหรือ
โอนกิจการให้แก่ผู้อ่ืน ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต้องจ าหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือ
กรรมสิทธิ์และส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือผู้รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เลิก
หรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดีกรมที่ดินจ าหน่ายที่ดินและส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือบุคคลอ่ืนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

[ค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” และ “เขตประกอบการเสรี”แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 4529  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้

เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมได้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็น 

(1) ช่างฝีมือ 

(2) ผู้ช านาญการ 

(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) หรือ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินก าหนด
จ านวนหรือระยะเวลาให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

[ค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  

                                                           
28 มาตรา 44 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
29 มาตรา 45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



มาตรา 46  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้
มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 45 ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ตลอด
ระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 47   ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมซึ่ งมีภูมิล า เนานอก

ราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้น าหรือส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้น
เป็น 

(1) เงินทุนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินทุนนั้น 

(2) เงินกู้ต่างประเทศที่น ามาลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม
ตามสัญญาที่ กนอ. ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างประเทศนั้น 

(3) เงินที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและบริการต่าง ๆ ในการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมและสัญญานั้นได้รับความเห็นชอบจาก กนอ.30 

ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการช าระเงินต้องประสบความยุ่งยากจ าเป็นต้องสงวนเงินตรา
ต่างประเทศให้มีส ารองไว้ตามสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ ากัดการน าหรือส่งเงินนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือผลดังกล่าวนั้นก็ได้ แต่จะไม่จ ากัดการส่งเงินทุนที่ได้น า เข้ามาในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักรต่ ากว่าร้อยละยี่สิบต่อปีของยอดเงินทุนดังกล่าวที่เหลืออยู่ในวันที่ 31 ธันวาคมของปี ถ้าการ
ส่งเงินนั้นกระท าภายหลังที่น าเข้ามาแล้วเป็นเวลาสองปี และจะไม่จ ากัดการส่งเงินปันผลต่ ากว่าร้อยละสิบห้าต่อ
ปีของเงินทุนที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และเหลืออยู่ในขณะที่ขอส่งเงินปันผลออก 

[ค าว่า “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 4831  ให้ของที่น าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรเช่นเดียวกับ

ของที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และให้รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ให้ ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต 
ส าหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้
ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี และของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งเป็นโรงงานหรือ

                                                           
30 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
31 มาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



อาคารในเขตประกอบการเสรี  ทั้งนี้ เท่าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามที่
คณะกรรมการอนุมัติ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

(2) ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า
หรือเพ่ือพาณิชยกรรม ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอากรขาเข้า 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ว่าการก าหนด 

(3) ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตาม ( 2) รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอ่ืนที่ได้จากการผลิตในเขตประกอบการเสรี หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้
ได้รับยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต 

ของที่น าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงของที่น าออกจากเขตประกอบการ
เสรีแห่งหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแห่งหนึ่งด้วย 

  
มาตรา 4932  ในกรณีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้า

ไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอ่ืนใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของ
ดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น แต่ไม่
รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือ
ความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม หรือ
เป็นของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของของดังกล่าวมิให้ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งได้   ทั้งนี้ จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับของนั้นไว้ด้วยก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เขตประกอบการเสรีเพ่ือพาณิชยกรรมโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม33 

  
มาตรา 5034  (ยกเลิก) 

                                                           
32 มาตรา 49 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
33 มาตรา 49 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
34 มาตรา 50 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



มาตรา 5135  ของใดท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรเมื่อได้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร แม้มิได้ส่งออกแต่ได้น าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือใช้ตามมาตรา 48 (1) หรือ (2) ให้
ของนั้นได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากรโดยถือเสมือนว่าได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในวันที่น าเข้าไปในเขต
ประกอบการเสรี 

  
มาตรา 5236  ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีตามมาตรา 

48 หรือมาตรา 49 และของตามมาตรา 51 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่น ที่ได้จากการผลิตในเขต
ประกอบการเสรี หากน าออกจากเขตประกอบการเสรีเ พ่ือใช้หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต 
ตามสภาพ ราคาและอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันที่น าออกจากเขตประกอบการเสรี รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การ
ครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา 
หรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น นับแต่วันที่น าออกจากเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนว่าได้
น าเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่น าออกจากเขตประกอบการเสรี 

  
มาตรา 52/137  ในกรณีของ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สิ่งพลอยได้ และสิ่งอ่ืนที่ได้จากการผลิตในเขต

ประกอบการเสรีที่น าออกจากเขตประกอบการเสรีเป็นของที่ต้องเสียภาษีอากรในการค านวณค่าภาษีอากร หากมี
กรณีที่น าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต ผสมประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการ
อ่ืนใดกับของนั้นโดยที่วัตถุดิบที่น าเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องน าราคาวัตถุดิบดังกล่าว
มาค านวณค่าภาษีอากร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 

  
มาตรา 53  การน าของเข้ามาในหรือน าออกไปจากเขตประกอบการเสรี การเก็บรักษา และการ

ควบคุมการขนย้าย ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าของเข้า การส่งของออก และการเก็บของในคลังสินค้า ตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากร
ก าหนด และให้น าบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับด้วย 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550]  

                                                           
35 มาตรา 51 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
36 มาตรา 52 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
37 มาตรา 52/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



มาตรา 5438  ของที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ซึ ่งอยู ่ในเขตประกอบการเสรี ในกรณีที ่ผู ้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมขออนุญาตเป็นหนังสือต่อ กนอ. เพื่อท าลาย หรือในกรณีที่ กนอ. 
เห็นสมควรสั่งให้ท าลายของดังกล่าว ให้ กนอ. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยก
รรม แล้วแต่กรณี หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย
ทราบ และให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายสั่งด าเนินการท าลายของนั้นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 

ในกรณีที่ กนอ. ไม่อาจแจ้งให้บุคคลตามวรรคหนึ่งทราบได้ เมื่อ กนอ. ได้ปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในเขตประกอบการเสรีเป็นเวลาเจ็ดวันให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งแล้ว 

ของที่ได้ถูกท าลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” และ “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 55  ห้ามมิให้ผู้ใดน าของในเขตประกอบการเสรี ออกไปจากเขตประกอบการเสรี เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 56  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรืออยู่ในเขตประกอบการเสรี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายและต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของ กนอ. 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 
  

หมวด 3 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                           
38 มาตรา 54 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



มาตรา 5739  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบ
พาณิชยกรรม หรือของผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
ประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ในนิคมอุตสาหกรรมในระหว่างเวลาท าการเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงหรือเพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ที่เก่ียวกับการประกอบกิจการจากบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นได้ตามความจ าเป็น
ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวต้องให้ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการ หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ
มอบหมายแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรม หรือผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ทราบล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายจะเห็นว่าเป็นการเร่งด่วน 

[ค าว่า “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” และ “พาณิชยกรรม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 

  
มาตรา 58  พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจตรวจค้นโรงงาน อาคาร 

ยานพาหนะ และบุคคล รวมตลอดถึงของใด ๆ ในเขตประกอบการเสรี 
[ค าว่า “เขตประกอบการเสรี” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550] 
  
มาตรา 59  ถ้าพบผู้ใดก าลังกระท าความผิด หรือพยายามกระท าความผิดหรือใช้ หรือช่วย หรือยุ

ยง ให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในนิคมอุตสาหกรรม พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจจับผู้นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ แล้วน าส่งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาพร้อมด้วยของกลางเพื่อด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา 60  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

  
มาตรา 61  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด 4 

การควบคุม 

                                                           
39 มาตรา 57 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



มาตรา 62  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กนอ. เพ่ือการนี้จะสั่งให้ กนอ. 
ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ กนอ. ได้ 

  
มาตรา 63  ในกรณี กนอ. จะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีให้น าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอ

ต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา 64  ในการด าเนินกิจการของ กนอ. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน 

  
มาตรา 65  ให้ กนอ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
  
มาตรา 66  กนอ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ได้ 
(1) การลงทุนเพ่ือจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม 

(2) การเพ่ิมทุนโดยตีราคาทรัพย์สินใหม่ 
(3) การลดทุน 

(4) การกู้ยืมเงินเกินสิบล้านบาท 

(5) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

(6) การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกินหนึ่ งล้านบาท เว้นแต่ เป็นการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม 

(7)40 (ยกเลิก) 
  
มาตรา 67  ให้ กนอ. จัดท างบประมาณประจ าปีโดยแยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ ส าหรับงบ

ลงทุนให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบ 

  
มาตรา 68  ให้ กนอ. วางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องแยกตามประเภทงานส่วนที่

ส าคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ า และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(1) การรับและจ่ายเงิน 

                                                           
40 มาตรา 66 (7) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



(2) สินทรัพย์และหนี้สิน 

ซึ่งแสดงการงานที่เป็นอยู่ตามจริงและตามที่สมควรโดยพิจารณาตามประเภทงานพร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นเหตุที่มาของรายการนั้น ๆ 

  
มาตรา 69  ทุกปี ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรวมทั้งการเงินของ 

กนอ.  
มาตรา 70  ผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีมีอ านาจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ของ กนอ. เพ่ือการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
และลูกจ้าง 

  
มาตรา 71  ผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีต้องท ารายงานผลของการสอบบัญชีเสนอคณะรัฐมนตรี 

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและให้ กนอ. โฆษณารายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบ
ดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีและตรวจบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  

หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 71/141  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39/1 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและ

ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 72  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทและปรับอีกวันละสอง

ร้อยบาทตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะเลิกใช้ 
  
มาตรา 73  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และให้

ศาลสั่งให้ผู้นั้นหยุดประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
41 มาตรา 71/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 



มาตรา 74  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ของที่น าออกไปโดยฝ่าฝืนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

  
มาตรา 75  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 76  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง หรือขัดขวาง

หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 77  ให้ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 78  ให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้  และให้ประธานกรรมการและกรรมการด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นใหม่ 

เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว ให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 79  บรรดานิคมอุตสาหกรรมทั่วไปที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 

339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ให้ถือว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 80  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง ซึ่งออก หรือสั่งโดยอาศัย

อ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใช้บังคับอยู่ในวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเสียใหม ่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253442 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้แก้ค าว่า “ภาษีการค้า” ในมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 

54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นค าว่า “ภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีสรรพสามิต” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไข เพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและน าภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทน สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เพ่ือให้ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่เคยได้รับ
ยกเว้นภาษีการค้า ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 253943 

 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น
ไป 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสภาพของการ

                                                           
42 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 201/ฉบับพิเศษ หน้า 225/21 พฤศจิกายน 2534 
43 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113/ตอนที่ 54 ก/หน้า 14/22 ตุลาคม 2539 



พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สมควรเพ่ิมบทบาทในด้านการค้าและการบริการ
เพ่ือส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศให้ต่อเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบของวงจรเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในเขตพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
จัดตั้งขึ้นยังอาจมีพ้ืนที่ครอบคลุมที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส าหรับการถอนสภาพและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเหมาะสมกับการด าเนินการ
นิคมอุตสาหกรรม และโดยที่การจัดการและการจัดสรรที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีขั้นตอนตามกฎหมายต่าง ๆ 
ที่จะต้องปฏิบัติหลายฉบับ อันท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการให้
น้อยลงเพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและการลงทุน
ระหว่างประเทศ และโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ กนอ. มีอ านาจจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญได้ 
โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255044 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 13  ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้แก้ไขค า

ว่า “เขตอุตสาหกรรมส่งออก” เป็น “เขตประกอบการเสรี” ค าว่า “การค้าเพ่ือส่งออก” เป็น “พาณิชยก
รรม” และค าว่า “ผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออก” เป็น “ผู้ประกอบพาณิชยกรรม” 

  
มาตรา 14  บรรดาเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ถือว่าเป็นเขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 15  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

ใดอ้างถึงเขตอุตสาหกรรมส่งออก ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงเขตประกอบการเสรี 

  

                                                           
44 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 4 ก/หน้า 1/8 มกราคม 2551 



มาตรา 16  บรรดาพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศที่ออกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป  

มาตรา 17  บรรดาใบอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่ออกให้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินตามมาตรา 39/1 แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 18  การด าเนินการเกี่ยวกับค าขออนุญาตท าการจัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกร

รมที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 19  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
บางประการของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ว่าด้วยความตกลงขององค์การการค้าโลกในเรื่องความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ในส่วนที่เข้า
ข่ายเป็นการอุดหนุนต้องห้าม ก าหนดให้มีการประกอบกิจการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้ ก าหนดให้
คณะกรรมการเป็นผู้ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และก าหนดให้การ
จัดสรรที่ดินในเขตพ้ืนที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตประกอบการเสรี รวมทั้งการน าของหรือวั ตถุดิบ
เข้าไปในเขตประกอบการเสรีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และได้รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรเช่นเดียวกับของที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 256245 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

                                                           
45 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 50 ก/หน้า 29/16 เมษายน 2562 



หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลาย
ฉบับได้ก าหนดให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการของรัฐวิ สาหกิจโดย
ต าแหน่ง และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นว่างลง หรือในกรณีที่ผู้บริหารนั้นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจ ากัดอ านาจหน้าที่ของบุคคลที่ท าหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมิให้มี
อ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์ประกอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรแก้ไขกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้
รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 256246 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 12  การโอนกรรมสิทธิ์บรรดาที่ดินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยตามมาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ให้แก่ผู้ร่วมด าเนินงาน
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบพาณิชยกรรมหรือผู้ประกอบกิจการอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบพาณิชยกรรมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ถอืว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 36/1 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 13  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การ
ด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่
ได้มาจากการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ ชัดเจน รวมทั้งก าหนดให้
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายบาง
ฉบับที่จ าเป็นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และก าหนดให้การน าของหรือวัตถุดิบเข้าไปในเขต
ประกอบการเสรีเพื่อพาณิชยกรรมได้รับความสะดวกมากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


