พระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522
----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศใน รจ. 41/10พิ
วันลง รจ. 24 มีนาคม 2522)
มาตรา 3 ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"นิคมอุตสาหกรรม" หมายความวา เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก
"เขตอุตสาหกรรมทั่วไป" หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมและ
กิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
"เขตอุตสาหกรรมสงออก" หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม
การคาหรือการบริการเพื่อสงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศและกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอุตสาหกรรมการคาหรือการบริการเพื่อสงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ
"ผูประกอบอุตสาหกรรม" หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรม
"การคาเพื่อสงออก" หมายความวา การคาหรือการบริการเพื่อสงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ
"ผูประกอบการคาเพื่อสงออก" หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบการคาหรือการบริการเพื่อ
สงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศในเขตอุตสาหกรรมสงออก
"ผลิต" หมายความรวมถึงทํา สราง ผสม ประกอบ หรือบรรจุดวย
"ภาษีสรรพสามิต" หมายความวา ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

"ผูวาการ" หมายความวา ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
"พนักงาน" หมายความวา พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรวมทั้งผูวาการ
"ลูกจาง" หมายความวา ลูกจางของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญํตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สวนที่ 1
การจัดตั้ง
มาตรา 6 ใหจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เรียกวา "การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย" เรียกโดยยอวา
"กนอ." และใหเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดําเนินธุรกิจอื่นที่
เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ กนอ.
(2) การปรับปรุงที่ดินตาม (1) เพื่อใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผู
ประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออก และผูประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออก เชน การจัดใหมีถนน ทอระบายน้ํา โรงบําบัด
น้ําเสีย ไฟฟา ประปา และโทรคมนาคม เปนตน
(3) การใหเชา ใหเชาซื้อ และขายอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยในนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อ
ประโยชนแกกิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง
(4) การดําเนินธุรกิจอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยูในวัตถุประสงคของ กนอ.
(5) การรวมดําเนินงานกับบุคคลอื่นตามวัตถุประสงคใน (1) (2) หรือ (3) รวมทั้งการเขาเปนหุนสวน
จําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือถือหุนในนิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่เปนประโยชนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยูในวัตถุประสงคของ กนอ.
(6) การสงเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ
(ความในของมาตรา 6 (2) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 7 ใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใหแก กนอ.
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งเมื่อไดหักหนี้ออกแลวใหถือเปนทุนของ กนอ.
มาตรา 8 ทุนของ กนอ. ประกอบดวย

(1) ทรัพยสินที่ไดรับโอนตามมาตรา 7
(2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(3) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
(4) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับความชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือ ตางประเทศ หรือจากองคการ
ระหวางประเทศ
มาตรา 9 ให กนอ. ตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือ
ตัวแทนในจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมดวยก็ได
มาตรา 10 ให กนอ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 6 อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(1) การสํารวจ วางแผน ออกแบบ กอสราง และบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและใหบริการแกผู
ประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบการคาเพื่อสงออก และผูประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออกแลวแตกรณี
(2) การกําหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม การคาเพื่อสงออกหรือกิจการอื่นที่เปน
ประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องที่พึงอนุญาตใหประกอบในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
(3) การตรวจตราความเปนอยูของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม
(4) การควบคุมการดําเนินงานของผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบการคาเพื่อสงออก ผูประกอบ
กิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออกและ
ผูใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายรวมทั้งการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุขหรือที่กระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5) การลงทุน
(6) การกูยืมเงินเพื่อใชในกิจการของ กนอ.
(7) การออกพันธบัตร หรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(ความในของมาตรา 10 (1) (2) และ (4) แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 11 ให กนอ. มีอํานาจตรวจสอบและรับรองชนิดและปริมาณของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ หรือชนิดและ
จํานวนของเครื่องจักรสําหรับกรณีที่จําเปนจะตองออกใบรับรองหรือในกรณีที่นําเขามาในหรือนําออกไปจาก
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งของดังกลาว ทั้งนี้ โดยเรียกเก็บคาบริการตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 12 ให กนอ. กําหนดคาเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย และคาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดจนคาบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควรเพื่อใหมีรายไดเพียงพอสําหรับการดังตอไปนี้
(1) การใชจายในสิ่งที่จําเปนในการดําเนินกิจการของ กนอ. รวมทั้งดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา โบนัส และ
กองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานและครอบครัว
(2) การชําระหนี้สินเทาที่จํานวนเงินเพื่อการชําระนั้นเกินจํานวนที่จัดสรรไว เปนคาเสื่อมราคาและ
สําหรับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยสินใหมแทนทรัพยสินเดิม
(3) การจัดใหมีเงินสํารองและคาใชจายอันจําเปนในการขยายกิจการและลงทุน

มาตรา 13 ให กนอ. กําหนดคาเชาซื้อ และราคาขายอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยตามที่เห็นสมควร
มาตรา 14 เมื่อไดประกาศเขตพื้นที่ใดเปนนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39 แลว ให กนอ. มีอํานาจกําหนดราคา
ขาย คาเชา และคาเชาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย และคาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดจน
คาบริการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมในดานธุรกิจ
มาตรา 15 รายไดที่ กนอ. ไดรับจากการดําเนินกิจการในปหนึ่งๆ ใหตกเปนของ กนอ. และเมื่อไดหักคาใชจาย
ตางๆ สําหรับการดําเนินกิจการ และคาภาระตางๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษาและคาเสื่อมราคา ตลอดจนหัก
เงินสํารองตามมาตรา 16 ประโยชนตอบแทนและโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 หรือเงินสมทบกองทุน
สงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามมาตรา 34 และเงินลงทุนตามมาตรา 66 แลวเหลือเทาใดใหนําสงเปนรายได
ของรัฐ
ถารายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับรายจายตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใชเปนรายจายที่หักเปนเงินสํารองตาม
มาตรา 16 และโบนัสตามมาตรา 32 และมาตรา 35 และ กนอ. ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐพึงจายเงินใหแก
กนอ. เทาจํานวนที่ขาด
มาตรา 16 เงินสํารองของ กนอ. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ
เงินสํารองเพื่อไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่นเพื่อความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร
เงินสํารองจะนําออกมาใชไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 17 ทรัพยสินของ กนอ. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
สวนที่ 2
คณะกรรมการและผูวาการ
มาตรา 18 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย"
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบคน รวมทั้งผูวาการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนง
มาตรา 19 ผูซึ่งจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูวาการตองมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับ
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง เศรษฐศาสตร การพาณิชย การคลัง
หรือกฎหมาย
มาตรา 20 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตองมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และไมมีลักษณะ
ตองหามตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบรูณ
(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย

(4) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง
(6) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(7) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กนอ. หรือในกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและแขงขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดย
สุจริตในนิติบุคคลที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น
มาตรา 21 ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหประธาน
กรรมการ และกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นรักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาคณะกรรมการที่แตงตั้ง
ขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 22 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 21 ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 20
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา 23 ใหคณะกรรมการมีอํานาจวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ กนอ. อํานาจเชนวานี้
ใหรวมถึง
(1) การออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 6 และมาตรา 10
(2) การออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
(3) การออกระเบียบหรือขอบังคับการจัดแบงสวนงาน วิธีปฏิบัติงานและการเงินของ กนอ.
(4) การออกระเบียบหรือขอบังคับกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน หรือคาจางของพนักงานและลูกจาง
(5) การออกระเบียบหรือขอบังคับการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออกจาก
ตําแหนง วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
(6) การออกระเบียบหรือขอบังคับการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาลวงเวลาและ
การจายเงินอื่นๆ
(7) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง

(8) การออกระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
(9) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือเครื่องแตงกายของบุคคลซึ่งปฏิบัติงาน
ภายในเขตอุตสาหกรรมสงออก
(10) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเขาไปหรืออยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก
(11) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของ
ผูปฏิบัติงานใน กนอ. และครอบครัวดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(12) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ กนอ.
(13) การกําหนดราคาขาย อัตราคาเชา คาเชาซื้อ และระยะเวลาการเชาและเชาซื้ออสังหาริมทรัพยหรือ
สังหาริมทรัพย คาบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกและอัตราคาบริการในนิคมอุตสาหกรรม
ระเบียบหรือขอบังคับตาม (3) ถามีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด ให
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 เพื่อประโยชนแหงกิจการของ กนอ. ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนิน
กิจการอยางหนึ่งอยางใดของ กนอ. และกําหนดคาตอบแทนอนุกรรมการได
มาตรา 25 ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูวาการและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 26 ผูวาการตองมีคุณสมบัติตาม (1) (2) และ (3) และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) (6) (7) (8) และ (9)
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบรูณ
(3) สามารถทํางานใหแก กนอ. ไดเต็มเวลา
(4) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(5) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง ลูกจางของกระทรวง
ทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา หรือพนักงานสวนทองถิ่น
(7) ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
(8) เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(9) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กนอ. หรือในกิจการที่มีสภาพ
เดียวกันและแขงขันกับ กนอ. ทั้งนี้ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดยสุจริต
ในนิติบุคคลที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น
มาตรา 27 ผูวาการพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 26
(5) คณะกรรมการใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดโดยไม

นับรวมผูวาการ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบดวย
มาตรา 28 ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของ กนอ. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง
ในการบริหารกิจการ ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
มาตรา 29 ผูวาการมีอํานาจ
(1) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน ในการทํางานของพนักงานหรือลูกจาง
(2) ออกระเบียบในการบริหารกิจการของ กนอ.
ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ
(3) บรรจุ แตงตั้งและถอดถอน เลื่อน ลด และตัดเงินเดือน หรือคาจางตลอดจนลงโทษทางวินัยแก
พนักงานและลูกจาง ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา 30 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนตัวแทน กนอ. เพื่อการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจให
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ
นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับตามมาตรา 23 วรรคสอง ยอมไมผูกพัน กนอ.
เวนแตคณะกรรมการจะไดใหสัตยาบัน
มาตรา 31 เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลงใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงาน
เปนผูทําการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการแลวแตกรณี และใหนํามาตรา 26 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ใหผูทําการแทนผูวาการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูวาการมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูวาการ เวนแต
อํานาจหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ
มาตรา 32 ประธานกรรมการและกรรมการ ยอมไดรับประโยชนตอบแทนและอาจไดรับโบนัส ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ 3
พนักงานและลูกจาง
มาตรา 33 ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการลงโทษหรือรองทุกขไดตามระเบียบหรือขอบังคับ
ของคณะกรรมการ
มาตรา 34 ให กนอ. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของผูปฏิบัติงานใน กนอ.
และครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห

มาตรา 35 พนักงานและลูกจางอาจไดรับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด 2
นิคมอุตสาหกรรม
สวนที่ 1
การจัดตั้ง
มาตรา 36 นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภทคือ
(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
(2) เขตอุตสาหกรรมสงออก
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไปใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ใหมีแผนที่กําหนดเขตไวทายประกาศดวย
การจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเขตอุตสาหกรรมสงออก ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และ
ใหมีแผนที่กําหนดเขตไวทายพระราชกฤษฎีกาดวย
การกําหนดใหเขตอุตสาหกรรมสงออกใดเปนเขตอุตสาหกรรมสงออกที่มีการคาเพื่อสงออกใหไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ความในของมาตรา 36 วรรคสี่เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 36 ทวิ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 36 วรรคสาม จังตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมสงออก
ใหสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในเขตดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กนอ. เมื่อไดดําเนินการครบถวนตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพอเมืองใชรวมกันในกรณีที่พลเมืองเลิกใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันเมื่อกระทรวงมหาดไทยได
ใหความยินยอมและ กนอ. ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว
หรือในกรณีที่พลเมืองยังใชประโยชนในที่ดินนั้นอยูหรือยังไมเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกัน เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอม และกนอ. ไดจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหพระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพ หรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ไดสงวน
หรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการเมื่อกระทรวงการคลังไดใหความยินยอมและ กนอ. ไดชําระ
ราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงการคลังกําหนดแลวใหพระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเปนการ
ถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิติ้งดําเนินการถอนสภาพหรือโอนตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(3) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่เปนที่ดินรกรางวางเปลาหรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือ
ทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความ
ยินยอมและ กนอ. ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว

ในกรณีที่มีประกาศตามมาตรา 36 วรรคสอง จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผนดินได โดยระบุแปลงและจํานวนเนื้อที่ดิน
โดยประมาณที่ กนอ. ประสงคจะไดกรรมสิทธิ์ไวในพระราชกฤษฎีกานั้น และเมื่อไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวให กนอ. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นภายใตเงื่อนไขเชนเดียวกับที่กลาวในวรรคหนึ่ง
(มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 37 นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชประโยชนในการจัดตั้งหรือขยายนิคม
อุตสาหกรรม ให กนอ. มีอํานาจดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ในการนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่คิดวาจะเวนคืนไวกอนก็ได และใหนํา
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนตามวรรคหนึ่งใหตกเปนของ กนอ. และให กนอ. มีอํานาจ
ดําเนินการโอนไปยังผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบการคาเพื่อสงออก หรือผูประกอบกิจการอื่นที่เปน
ประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออกแลวแตกรณีได
(ความในของมาตรา 38 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 39 เขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดไดจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนนิคมอุตสาหกรรม ถาไดดําเนินการถูกตองตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 37 แลว คณะกรรมการดวยความ
ยินยอมของเจาของที่ดินอาจดําเนินการใหพื้นที่นั้นเปนนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา 39 ทวิ การจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา 39 ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการจัดสรรที่ดินของเอกชน แตการอนุญาตซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญํตินี้
(มาตรา 39 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 40 หามมิใหบุคคลใดใชชื่อที่มีอักษรไทยประกอบหรืออักษรตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา "นิคม
อุตสาหกรรม" "เขตอุตสาหกรรมทั่วไป" หรือ "เขตอุตสาหกรรมสงออก" ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจง
ความหรือเอกสารอยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิไดเปนนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
สวนที่ 2
การประกอบกิจการ ประโยชน และขอหาม
มาตรา 41 ผูใดจะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวา
การมอบหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา 42 บรรดาการปลูกสรางอาคาร การตั้งโรงงาน และการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการผังเมือง
แตการอนุญาตซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาการหรือ
ผูซึ่งผูวาการมอบหมาย
มาตรา 43 ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา 42 หรือในกรณีที่มีการปลูกสราง
อาคารผิดจากแผนผังแบบกอสราง หรือรายการที่ไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
ให กนอ. มีอํานาจสั่งระงับการกอสราง แกไขเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารดังกลาวภายใน
ระยะเวลาอันสมควร โดยแจงระยะเวลาใหผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครองอาคารทราบ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว และผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครองอาคารไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของ กนอ. ให กนอ. มีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรเพื่อแกไข เปลี่ยนแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นไดโดยคิดคาใชจายจากผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครองอาคารนั้น
มาตรา 44 ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกอาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือในเขตอุตสาหกรรมสงออก แลวแตกรณี เพื่อประกอบกิจการไดตามจํานวนเนื้อที่ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแมวาจะเกินกําหนดที่จะพึงมีไดตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการคาเพื่อสงออกซึ่งเปนคนตางดาว เลิกกิจการหรือ
โอนกิจการใหแกผูอื่น ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบการคาเพื่อสงออกตองจําหนายที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์และสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ. หรือผูรับโอนกิจการ แลวแตกรณีภายในเวลาสามป
นับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดินจําหนายที่ดินและสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ.
หรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 45 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเพียงเทาที่พระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหผู
ประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปน
(1) ชางฝมือ
(2) ผูชํานาญการ
(3) คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลใน (1) หรือ (2) เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน
และภายในกําหนดระยะเวลาใหอยูไดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แมวาจะเกินกําหนด
จํานวน หรือระยะเวลาใหอยูไดในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(มาตรา 44 และ มาตรา 45 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 46 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวเพียงเทาที่พระราชบัญญํตินี้มิไดบัญญัติไวเปน
อยางอื่น ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามมาตรา 45
ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่
ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
มาตรา 47 ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกซึ่งมีภูมิลําเนานอกราชอาณาจักรจะไดรับ
อนุญาตใหนําหรือสงเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได เมื่อเงินนั้นเปน

(1) เงินทุนที่นําเขามาในราชอาณาจักรและเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นที่เกิดจากเงินทุนนั้น
(2) เงินกูตางประเทศที่นํามาลงทุนในการประกอบอุตสาหกรรม หรือการประกอบการคาเพื่อสงออก
ตามสัญญาที่ กนอ. ใหความเห็นชอบรวมทั้งดอกเบี้ยของเงินกูตางประเทศนั้น
(3) เงินที่มีขอผูกพันกับตางประเทศตามสัญญาเกี่ยวกับการใชสิทธิ และบริการตางๆ ในการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออกและสัญญานั้นไดรับความเห็นชอบจาก กนอ.
ในกรณีที่ระยะเวลาใดดุลการชําระเงินตองประสบความยุงยากจําเปนตองสงวนเงินตราตางประเทศใหมี
สํารองไวตามสมควร ธนาคารแหงประเทศไทยจะจํากัดการนําหรือสงเงินนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวเพื่อผลดังกลาวนั้นก็ได แตจะไมจํากัดการสงเงินทุนที่ไดนําเขามาในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
ต่ํากวารอยละยี่สิบตอปของยอดเงินทุนดังกลาวที่เหลืออยูในวันที่ 31 ธันวาคมของป ถาการสงเงินนั้นกระทํา
ภายหลังที่นําเขาแลวเปน เวลาสองป และจะไมจํากัดการสงเงินปนผลต่ํากวารอยละสิบหาตอปของเงินทุนที่นําเขา
มาในราชอาณาจักร และเหลืออยูในขณะที่ขอสงเงินปนผลออก
มาตรา 48 ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกในเขตอุตสาหกรรมสงออกจะไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
สําหรับของที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใช รวมทั้งสวนประกอบของสิ่งดังกลาวที่จําเปนตองใช
ในการผลิตสินคาหรือการคาเพื่อสงออก แลวแตกรณี และของที่ใชในการสรางประกอบหรือติดตั้งเปนโรงงาน
หรืออาคารในเขตอุตสาหกรรมสงออก ทั้งนี้ เทาที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรม
สงออกตามที่คณะกรรมการอนุมัติ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
(มาตรา 48 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 49 ของที่ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูประกอบการคาเพื่อสงออกนําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขา
ไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อใชในการผลิตสินคา หรือเพื่อการคาเพื่อสงออก ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ใหรวมถึง
ของที่นําออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกแหงหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมสงออกอีกแหงหนึ่งดวย
(มาตรา 49 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 50 ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามมาตรา 49 รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ สิ่งพลอยได และสิ่งอื่นที่ไดจากการผลิตในเขตอุตสาหกรรมสงออก หากสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ใหไดรับยกเวนอากรขาออกและภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
(มาตรา 50 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 51 ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออกตามมาตรา 48 มาตรา 49 และ
ของตามมาตรา 52 รวมทั้งผลิตภัณฑ สิ่งพลอยได และสิ่งอื่นที่ไดจากการผลิตในเขตอุตสาหกรรมสงออก หากนํา
ออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกเพื่อใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริม การลงทุน อากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ตามสภาพ ราคา และอัตรา
ภาษีอากรที่เปนอยูในวันที่นําออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออกโดยถือเสมือนวาไดนําเขามาในราชอาณาจักรใน
วันที่นําออกจากเขตอุตสาหกรรมสงออก

(มาตรา 51 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 52 ของที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากร เมื่อไดสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร แมมิไดสงออกแตไดนําเขาไปในเขตอุตสาหกรรมสงออก เพื่อใชตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 ให
ไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากร โดยถือเสมือนวาไดสงออกไปนอกราชอาณาจักรในวันที่นําเขาไปในเขต
อุตสาหกรรมสงออก
มาตรา 53 การนําของเขามาในหรือนําออกไปจากเขตอุตสาหกรรมสงออก การเก็บรักษา และการควบคุมการขน
ยาย ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการนําของเขา การสงของออก และการเก็บของในคลังสินคาตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรมาใชบังคับโดยอนุโลม กับทั้งตองปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด และใหนํา
บทลงโทษตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับดวย
มาตรา 54 ของที่ไมใชหรือใชไมไดซึ่งอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกในกรณีที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผูประกอบการคาเพื่อสงออกขออนุญาตเปนหนังสือตอ กนอ. เพื่อทําลาย หรือในกรณีที่ กนอ. เห็นสมควรสั่งให
ทําลายของดังกลาว ให กนอ. แจงเปนหนังสือใหผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบการคาเพื่อสงออก
แลวแตกรณี หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาว และอธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายทราบ
และใหอธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายสั่งดําเนินการทําลายของนั้นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด
ในกรณีที่ กนอ. ไมอาจแจงใหบุคคลตามวรรคหนึ่งทราบได เมื่อ กนอ. ไดปดประกาศไว ณ สํานักงาน
ของบุคคลดังกลาวที่อยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกเปนเวลาเจ็ดวัน ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงแลว
ของที่ไดถูกทําลายตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
(มาตรา 54 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 55 หามมิใหผูใดนําของในเขตอุตสาหกรรมสงออก ออกไปจากเขตอุตสาหกรรมสงออก เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 56 หามมิใหผูใดเขาไปหรืออยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวา
การหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย และตองปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของ กนอ.
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 3
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 57 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ของผูประกอบอุตสาหกรรม หรือของผูประกอบกิจการ
อื่นในนิคมอุตสาหกรรมในระหวางเวลาทําการ เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร หรือสิ่งของ

ใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นจากบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นั้นไดตามความจําเปน ในกรณี
เชนนี้ผูประกอบอุตสาหกรรม หรือผูประกอบกิจการอื่นตองใหความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปในสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาการ หรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย
แจงเปนหนังสือใหผูประกอบอุตสาหกรรม ผูประกอบการคาเพื่อสงออก หรือผูประกอบกิจการอื่นที่เปน
ประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการประกอบการคาเพื่อสงออกแลวแตกรณี ทราบ
ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง เวนแตกรณีที่ผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย จะเห็นวาเปนการ
เรงดวน
(มาตรา 57 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539)
มาตรา 58 พนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจตรวจคนโรงงาน อาคาร ยานพาหนะและบุคคล รวม
ตลอดถึงของใดๆ ในเขตอุตสาหกรรมสงออก
มาตรา 59 ถาพบผูใดกําลังกระทําความผิด หรือพยายามกระทําความผิดหรือใช หรือชวย หรือยุยงใหผูอื่นกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายวาดวยศุลกากรในนิคมอุตสาหกรรม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับผู
นั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพรอมดวย
ของกลางเพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา 60 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาตรา 61 ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 4
การควบคุม
มาตรา 62 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กนอ. เพื่อการนี้จะสั่งให กนอ. ชี้แจง
ขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่ง
สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ กนอ. ได
มาตรา 63 ในกรณี กนอ. จะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีใหนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยัง
คณะรัฐมนตรี
มาตรา 64 ในการดําเนินกิจการของ กนอ. ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชน
มาตรา 65 ให กนอ. เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 66 กนอ. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได
(1) การลงทุนเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม

(2) การเพิ่มทุนโดยตีราคาทรัพยสินใหม
(3) การลดทุน
(4) การกูยืมเงินเกินสิบลานบาท
(5) การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(6) การจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาท เวนแตเปนการจําหนายอสังหาริมทรัพยใน
นิคมอุตสาหกรรม
(7) การจําหนายทรัพยสินเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ
มาตรา 67 ให กนอ. จัดทํางบประมาณประจําปโดยแยกเปนงบลงทุน และงบทําการ สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา 68 ให กนอ. วางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการสอบ
บัญชีภายในเปนประจํา และมีสมุดบัญชีลงรายการ
(1) การรับและจายเงิน
(2) สินทรัพยและหนี้สิน
ซึ่งแสดงการงานที่เปนอยูตามจริงและตามที่สมควรโดยพิจารณาตามประเภทงาน พรอมดวยความอัน
เปนเหตุที่มาของรายการนั้นๆ
มาตรา 69 ทุกป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีรวมทั้งการเงินของ กนอ.
มาตรา 70 ผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีมีอํานาจสอบสวนสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานตางๆ ของ กนอ. เพื่อการ
นี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานและลูกจาง
มาตรา 71 ผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีตองทํารายงานผลของการสอบบัญชีเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีและให กนอ. โฆษณารายงานประจําปของปที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชี งบดุล บัญชีทํา
การ และบัญชีกําไรขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีและตรวจบัญชีรับรองวาถูกตองแลวภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปบัญชี
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาทและปรับอีกวันละสองรอยบาทตั้งแตวัน
ฟองจนกวาจะเลิกใช
มาตรา 73 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และใหศาลสั่งใหผูนั้น
หยุดประกอบกิจการจนกวาจะไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

ของที่นําออกไปโดยฝาฝนมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา 75 ผูใดฝาฝนมาตรา 56 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 76 ผูใดไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง หรือขัดขวางหรือไมใหความ
สะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ศุลกากร ตามมาตรา 58 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา 77 ใหผูอํานวยการ พนักงานและลูกจางของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 39 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูวา
การ พนักงานและลูกจางของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 78 ใหคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปนคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหประธานกรรมการและกรรมการดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยขึ้นใหม
เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้แลว ให
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง
มาตรา 79 บรรดานิคมอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2515 ใหถือวาเปนเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 80 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง ซึ่งออกหรือสั่งโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใชบังคับอยูในวันประกาศ
พระราชบัญญัตินี้ ในราชกิจจานุเบกษา ใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
----------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหการดําเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 339 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปนไป
ดวยดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

