(ร่าง)
ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การขอจัดตั้งหรือขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ../.. เมื่อวันที่ ..
เดือน
พ.ศ. .... คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดตั้งหรือ
ขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผู้ขอร่วมดาเนินงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมดาเนินงานกับ กนอ. ในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม
“โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ร่วมดาเนินงานเสนอ
“ผู้ร่วมดาเนิน งาน” หมายความว่า ผู้ขอร่ว มดาเนินงานที่ได้รับอนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม และทาสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.
ข้อ ๕ ผู้ขอร่วมดาเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลไทย
(๒) เป็น ผู้มีห ลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิค รอบครองในที่ดินที่จะดาเนินการโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิท ธิครอบครองในที่ดินที่เจ้าของที่ดินยินยอม
ให้ดาเนินการเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้

๒

ข้อ ๖ พื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพที่จะ
ดาเนินการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพื้นที่ดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบพบว่า ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติในหลักการคาขอเสนอพื้นที่
เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในท้องที่ซึ่งได้มีการวางและ
จัดทาผังเมืองตามกฎหมายว่าด้ว ยการผังเมืองแล้ว และได้ มีข้อ กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่อาจจัดตั้งเป็น
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ หรือกรณีเมื่อการบังคับ ใช้การวาง
และจัดทาผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในท้องที่นั้นสิ้นสุดลงและได้มีการพิจารณาจัดทาร่างผังเมืองขึ้น
ใหม่ซึ่งผ่านขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยยังคงข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ไม่อาจจัดตั้ง
เป็ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมได้ เ ช่ น เดี ย วกั น กนอ. ต้ อ งไม่ รั บ พิ จ ารณาเพื่ อ ดาเนิ น การขออนุ มั ติ โ ครงการจั ด ตั้ ง
นิ ค มอุตสาหกรรมนั้น และให้ กนอ. คืนเรื่องให้แก่ผู้ขอร่วมดาเนินงาน
หากพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในท้องที่ที่ไม่เคยมีการวางและจัดทาผังเมืองมาก่อน
หรืออยู่ระหว่างการจัดทาร่างผังเมืองซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ กนอ. รับพิจารณาคาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงาน
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ กรณีหากมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานระบุตาแหน่ง ขอบเขต และจานวนพื้นที่โดยประมาณของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินดังกล่าวให้ชัดเจน และจะต้องออกแบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น
ในกรณีที่มีความจาเป็น จะต้องออกแบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ไม่ให้กระทบต่อที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ขอร่วมดาเนินงานต้องออกแบบผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวภายใต้ความเห็นชอบของ กนอ. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อ ๘ ประเภทของการประกอบกิจการในพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๙ ให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานยื่นคาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามแบบ
ที่ กนอ. กาหนด พร้อมสาเนาเอกสารของข้อมูล โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างละสองชุด ทั้งนี้
กนอ. อาจกาหนดให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานเสนอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

๓

ข้อ ๑๐ ให้ กนอ. ดาเนิน การกระบวนการพิจ ารณาคาขอเสนอพื้น ที่เ พื่อ ร่ว มดาเนินงานจัด ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมตามข้อ ๙ โดยเร็วภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขอนั้น
กรณีคาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ กนอ. กาหนด ให้ กนอ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานแก้ไขปรับปรุงหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด หากผู้ขอร่วมดาเนินงานไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขอร่วมดาเนินงานละทิ้งคาขอนั้น และให้ กนอ. คืนเรื่องให้แก่ผู้ขอร่วมดาเนินงาน
กรณีที่ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าคาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ ตลอดจนได้รับเอกสารข้อมูลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมครบถ้วนแล้ว ให้ กนอ. ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานทราบ โดยหนังสือดังกล่าวอาจกาหนดให้ผู้ขอ
ร่ว มดาเนิน งานต้อ งมาชี้แ จงรายละเอีย ดของโครงการจัด ตั้ง นิค มอุต สาหกรรมเพิ่ม เติม ตามความจาเป็น และ
เข้า ตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภายในกาหนด ๑๕ วันทาการนับแต่วันที่ กนอ. ได้พิจารณาคาขอ
ตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว
(๒) เสนอรายละเอียดและเอกสารข้อมูลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการตรวจสอบ
พื้น ที่โ ครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ ในหลักการโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมตามที่ผู้ขอร่วมดาเนินงานเสนอภายใน ๖๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ
ข้อ ๑๑ กรณีคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาอนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามที่
ผู้ขอร่วมดาเนินงานเสนอแล้ว ให้ กนอ. แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ขอร่วมดาเนินงานทราบ พร้อมทั้ง ให้ผู้ขอ
ร่วมดาเนินงานมาทาสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. ต่อไปภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กนอ.
กรณีผู้ขอร่วมดาเนินงานมีเหตุผลความจาเป็นไม่อาจมาทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้
โดยมีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจาเป็น ต่อ
กนอ. ให้ กนอ. พิจารณาขยายระยะเวลาการทาสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้อีก
ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรณีผู้ขอร่วมดาเนินงานไม่มาทาสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและไม่มีหนังสือขอขยายเวลาต่อ กนอ. ให้ถือว่าผู้ขอร่วมดาเนินงานไม่ประสงค์จะ
ร่วมดาเนินงานกับ กนอ. และให้ กนอ. แจ้งเป็นหนังสือยกเลิกโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นต่อไป

๔

ข้อ ๑๒ ผู้ร่วมดาเนินงานจะต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกาหนด ก่อนการเสนออนุมัติการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมตามข้อ ๑๓
กรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามัย คุณ ภาพชี วิต หรื อส่ ว นได้เ สี ย ส าคัญอื่ นใดของประชาชนหรือ ชุม ชนหรื อ
สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรุ น แรงตามที่ ก ฎหมายก าหนดหรื อ ก าหนดโดยหน่ ว ยงานผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมา ย
ให้ผู้ร่วมดาเนินงานจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ างรุนแรง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กนอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกาหนดก่อน กนอ. จึงจะ
พิจารณาอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไปได้
ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องตามวรรคสอง
ผู้ร่วมดาเนินงานจะต้องชาระค่าบริการให้แก่ กนอ. ตามอัตราที่คณะกรรมการ กนอ. กาหนด
ข้อ ๑๓ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ มโครงการจัด ตั้ง นิค มอุต สาหกรรมของ
ผู้ ร่ ว มดาเนินงานได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายแล้ว ให้ กนอ. นาเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่อทราบ และอนุมัติ
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กนอ. ได้รับหนังสือแจ้ง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ผู้ร่วมดาเนินงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร่วมดาเนินงานในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการ กนอ. กาหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องพัฒนาโครงการ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดผังแม่บทและแบบก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. อนุมัตดิ ้วย
ข้อ ๑๕ กรณีภายหลังจากการทาสัญญาร่วมดาเนินงานกับ กนอ. แล้ว หากผู้ร่วมดาเนินงานได้พัฒนา
หรือรุกล้า หรือใช้ประโยชน์ หรือให้บุคคลใดพัฒนา หรือรุกล้า หรือใช้ประโยชน์ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือถอนสภาพ หรือโอน หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินอัน เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น ให้ กนอ. มีสิทธิบอกเลิกโครงการหรือสัญญา
ร่วมดาเนินงานได้ แล้วแต่กรณี และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีนี้ (ถ้ามี)

๕

ข้อ ๑๖ กรณีผู้ร่วมดาเนินงานจะนาพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไปขอรับสิทธิประโยชน์หรือ
ขอรับอนุมัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เป็นต้น ผู้ขอร่วม
ดาเนิ น งานต้อ งแจ้ งเป็ น หนั ง สื อให้ กนอ. ทราบและต้อ งได้รับ ความเห็ นชอบจาก กนอ. เป็นหนั งสื อก่อ นจึงจะ
ดาเนินการได้ ทั้งนี้ หากผู้ร่วมดาเนินงานได้ดาเนินการโดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. และ กนอ. ได้รับ
ความเสียหายจากกรณีดังกล่าว กนอ. มีสิทธิบอกเลิกโครงการหรือสัญญาร่วมดาเนินงานได้ แล้วแต่กรณี และมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรณีนี้ รวมถึงมีสิทธิที่จะดาเนินการยุบนิคมอุตสาหกรรมที่ได้ประกาศจัดตั้งไว้แล้วด้วย
ข้ อ ๑๗ บรรดาค าขอเสนอพื้ น ที่ เ พื่ อ ร่ ว มด าเนิ น งานจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า ง
การพิจารณาของ กนอ. ในวันที่ ข้อ บัง คับ นี ้ใ ช้บัง คับ และยัง มิไ ด้นาเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจ ารณาอนุมัติ
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ให้ถือว่าเป็นคาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้อบังคับนี้ และ
ให้ กนอ. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ ๑๘ ในระหว่างที่ กนอ. ยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาใช้
บังคับ ให้นาข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งหรือขยายโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับกับกรณีการขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามข้อบังคับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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