
 
พระราชบัญญัติ 

การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้

การควบคุมดูแลการด าเนินการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ใน

การรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  การปรับปรุงที่ดินตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการด าเนินงาน

และการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบพาณิชยกรรม  และ 

ผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ  

พาณิชยกรรม  รวมตลอดทั้งการจัดให้มีและบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค  ที่พักอาศัย   

การขนส่งทางบกและทางน้ า  ท่าเรือ  การสื่อสารโทรคมนาคม  หรือกิจการอื่นใด  ทั้งนี้  ที่จ าเป็นหรือ

เป็นประโยชน์แก่กิจการของนิคมอุตสาหกรรม  หรือผู้ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในนิคมอุตสาหกรรม” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓/๑)  และ  (๓/๒)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๓/๑) การด าเนินกิจการท่าเรือ 

(๓/๒) การจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง

กับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ  กนอ.” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) การร่วมด าเนินงานหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ใน  (๑)  

(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  รวมถึงเข้าเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือถือหุ้น  

ในนิติบุคคลใด ๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีการด าเนินการที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ 

อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ  กนอ.  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๗)  ของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๗) การพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง” 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๔/๑)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการนคิม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“(๔/๑) การก ากับหรือจัดให้มีระบบป้องกันอุบัติภัย  ระบบรักษาความปลอดภัย  และระบบ

บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมตลอดถึงการควบคุมและจัดการน้ าเสีย   การจัดการขยะมูลฝอย  และ 

การจัดการมลภาวะอื่นใดในนิคมอุตสาหกรรม” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๓๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ  กนอ.  ให้  กนอ.  มีอ านาจโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินที่ได้มาตาม  (๑)  ให้แก่ผู้ร่วมด าเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม   

ผู้ประกอบพาณิชยกรรม  หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนือ่งกับการประกอบอุตสาหกรรม

หรือการประกอบพาณิชยกรรม  แล้วแต่กรณี  ได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ การด าเนินการหรือการกระท าใดของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบ

พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้  หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับ

อนุมัติ  อนุญาต  ใบอนุญาต  หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น  

หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน  ให้ถือว่าผู้ว่าการ

หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  หรือให้ความเห็นชอบ  หรือ

เป็นผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้นด้วย 

(๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๔) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

เมื่อได้รับอนุมัติ  อนุญาต  ใบอนุญาต  หรือความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าการนั้นได้รับอนุมัติ  อนุญาต  ใบอนุญาต  หรือ

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว  หรือได้จดทะเบียนหรือ  

แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว  และให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย

มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดังกล่าวด้วย 

ในการอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  ให้ความเห็นชอบ  หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้ง 

ตามวรรคสอง  ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่ งผู้ว่าการมอบหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น  และเมื่อด าเนินการแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ  

ตามกฎหมายนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย   เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้   

หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะก าหนดให้แจ้งโดยวิธกีาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๔๒/๑  และมาตรา  ๔๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๔๒/๑ การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายอื่นใด

นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๒  ก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ  อนุญาต  

ใบอนุญาต  หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น  หรือต้อง  

จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน  ผู้มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  

ออกใบอนุญาต  หรือให้ความเห็นชอบ  หรือผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น 

จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่ งผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจปฏิบัติการแทน 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๔๒/๒ ในการอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  ให้ความเห็นชอบ  หรือรับจดทะเบียน

หรือรับแจ้งตามมาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๒/๑  ให้  กนอ.  มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  หรือ

ค่าอื่นใดที่กฎหมาย  ข้อบัญญัติ  หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นก าหนดไว้  และให้น าส่งหน่วยงานของรัฐ 

ที่มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  หรือค่าอื่นใดนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้ตกลงกัน 

ให้  กนอ.  มีอ านาจเรียกเก็บค่าบริการในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งเพ่ิมเติมได้  ตามอัตรา  

ที่คณะกรรมการก าหนด  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  

และให้ค่าบริการนั้นเป็นรายได้ของ  กนอ.” 

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบญัญตัิการนคิม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่เขตประกอบการเสรีเพ่ือพาณิชยกรรม  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๒ การโอนกรรมสิทธิ์บรรดาที่ดินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๓๖/๑  แห่งพระราชบัญญัตกิารนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

ให้แก่ผู้ร่วมด าเนินงานในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบพาณิชยกรรม  

หรือผู้ประกอบกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบ

พาณิชยกรรมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา  ๓๖/๑   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการที่จ าเป็นหรือ  
เป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้มาจากการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ที่ชัดเจน  รวมทั้งก าหนดให้การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  ให้ความเห็นชอบ  หรือรับจดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามกฎหมายบางฉบับที่จ าเป็นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  และก าหนดให้การน าของ  
หรือวัตถุดิบเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือพาณิชยกรรมได้รับความสะดวกมากขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒


