
ท่ี อก ๕๑๐๓.๒.๒/ว ๐๒๒๔      การนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย 

         ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

     ๒๕  มกราคม ๒๕๖๖ 

เร่ือง   ขอเชิญร;วมรับฟNงความคิดเห็นต;อร;างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย ท่ี …./๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑU

การนำส;งค;าธรรมเนียม ค;าใชYจ;าย หรือค;าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใหYความเห็นชอบ หรือรับ

จดทะเบียน หรือรับแจYงตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ใหYหน;วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

เรียน  นายกเทศมนตรี/ผูYอำนวยการเขต/นายกองคUการบริหารส;วนตำบล 

สิ่งที่ส;งมาดYวย  ๑. ร;างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย ที่ …./๒๕๖๖  เรื่อง หลักเกณฑUการนำส;งค;าธรรมเนียม

ค;าใชYจ;าย หรือค;าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใหYความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือ

รับแจYงตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ใหYหน;วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

        ๒. แบบเสนอขYอคิดเห็นต;อร;างประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทยฯ 

  ตาม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไดYมีการแกYไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔๒ และ ๔๒/๒ โดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดใหY การนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย (กนอ.) มีอำนาจเรียก

เก็บค;าธรรมเนียม ค;าใชYจ;าย หรือค;าอื่นใดที่กฎหมาย ขYอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว;าดYวยการนั้นกำหนดไวY และใหYนำส;ง

หน;วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บค;าธรรมเนียม ค;าใชYจ;าย หรือค;าอ่ืนใดน้ัน ตามหลักเกณฑUและวิธีการตามท่ีไดYตกลงกัน น้ัน 

  ในการนี้ กนอ. หารือร;วมกับหน;วยงานทYองถิ่นที่มีผูYประกอบการตั้งอยู;ในพื้นที่เปhนจำนวนมาก เพื่อกำหนด

แนวทางการปฏิบัติร;วมกันอย;างเหมาะสมและเปhนไปตามเจตนารมณUของกฎหมาย พรYอมทั้งไดYจัดทำร;างประกาศ กนอ. 

เพื่อเปhนหลักเกณฑUและวิธีการนำส;งหน;วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส;งมาดYวย ๑ จึงขอเชิญท;านร;วมแสดง

ความคิดเห็นต;อร;างประกาศ กนอ. ดังกล;าว ตามแบบเสนอขYอคิดเห็นดังสิ่งท่ีส;งมาดYวย ๒ ไปยัง ฝkายบริการผูYประกอบการ 

กองอนุญาตก;อสรYาง หรือไปรษณียUอิเล็กทรอนิกสU ieat.building@gmail.com ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธU ๒๕๖๖ 

หากพYนระยะเวลาที่กำหนดจะถือว;าท;านเห็นชอบต;อร;างประกาศฯ ดังกล;าว ทั้งน้ีไดYมอบหมายใหY นางสาวปานทิพยU ผลงาม 

วิศวกร ๗ กองอนุญาตก;อสรYาง โทรศัพทU ๐๙๑ ๘๘๗ ๐๙๔๑ เปhนผูYประสานงานรายละเอียดต;อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จะขอบคุณย่ิง 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (นางปนัดดา รุ;งเรืองศรี) 
        รองผูYว;าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน;ง 

        รองผูYว;าการ (พัฒนาท่ีย่ังยืน) ปฏิบัติงานแทน 

        ผูYว;าการการนิคมอุตสาหกรรมแห;งประเทศไทย 

ฝkายบริการผูYประกอบการ 

กองอนุญาตก;อสรYาง 

โทรศัพทU ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต;อ ๒๒๖๐ 

โทรสาร ๐ ๒๖๐๕ ๐๔๒๒  



 

(ร$าง) 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย 

      ท่ี  /๒๕๖๖ 

เร่ือง  หลักเกณฑEการนำส$งค$าธรรมเนียม ค$าใชJจ$ายหรือค$าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต 

         ออกใบอนุญาต ใหJความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจJงตามมาตรา ๔๒  

                    และมาตรา ๔๒/๑ ใหJหน$วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

 

โดยที่ กนอ. มีอำนาจเรียกเก็บค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต                      

ออกใบอนุญาต ให9ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ9งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑             

แห5งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก9ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ                    

การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑYการนำส5ง

ค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5าย หรือค5าอื่นใดดังกล5าวให9หน5วยงานของรัฐที่มีอำนาจเรียกเก็บเพื่อให9มีความโปร5งใส  

และตรวจสอบได9 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๒/๒ วรรคหนึ่ง แห5งพระราชบัญญัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก9ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห5งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทยจึงออกประกาศไว9 ดังต5อไปน้ี 

ข9อ ๑  ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย ที่      /๒๕๖๕      

เรื่อง หลักเกณฑYการนำส5งค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต                    

ให9ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ9งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให9หน5วยงานของรัฐ                

ท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ” 

ข9อ ๒  ประกาศน้ีให9ใช9บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศเป̀นต9นไป 

ข9อ ๓  ในประกาศน้ี 

“กนอ” หมายความว5า การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย 

“หน5วยงานของรัฐ” หมายความว5า หน5วยงานของรัฐที่มีอำนาจเรียกเก็บค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5าย

หรือค5าอื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให9ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ9งตาม

กฎหมายที่บัญญัติในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ แห5งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก9ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  

“ผู9ประกอบกิจการ” หมายความว5า ผู9ได9รับอนุญาตให9ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ             

ในนิคมอุตสาหกรรม ผู 9ประกอบพาณิชยกรรมซึ ่งได9ร ับอนุญาตให9ประกอบการค9าหรือการบริการใน                       

เขตประกอบการเสรี และให9หมายความรวมถึงผู9ประกอบกิจการอ่ืนท่ีเป̀นประโยชนYหรือเก่ียวเน่ืองด9วย 

/“ค5าธรรมเนียม” … 

สิ่งที่ส'งมาด+วย ๑ 



๒ 
 

“ค5าธรรมเนียม” หมายความว5า ค5าธรรมเนียมในการอนุมัต ิ อนุญาต ออกใบอนุญาต                 

ให9ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ9งตามตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ แห5งพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก9ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 

แห5งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  

“ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื ่นใด” หมายความว5า ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื ่นใดในการอนุมัติ อนุญาต  

ออกใบอนุญาต ให9ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ9งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑                 

แห5งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก9ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข9อ ๔  เมื่อ กนอ. เรียกเก็บค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื่นใดแล9ว ให9นำส5งหน5วยงานของรัฐ

ท่ีมีอำนาจเรียกเก็บค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอ่ืนใดน้ัน  

ข9อ ๕  การนำส5งค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื ่นใดให9กับหน5วยงานของรัฐตามข9อ ๔                      

ให9 กนอ. ดำเนินการเป`นรายไตรมาสท่ีผู9ประกอบกิจการได9ชำระค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื่นใดให9แก5 

กนอ. โดยให9นำส5งผ5านระบบอิเล็กทรอนิกสYไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได9ตกลงกัน หรือตามหลักเกณฑYและ

วิธีการอื่นใดท่ี กนอ. ได9ตกลงกับหน5วยงานของรัฐนั้น ภายใน ๑๕ วัน นับแต5วันสิ้นสุดของแต5ละไตรมาส พร9อม

เอกสารที่เกี่ยวข9องกับการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให9ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ9ง 

เพ่ือเก็บไว9เป̀น 

ข9อ ๖  กรณีที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู5ในพื้นท่ีที่อยู5ในการกำกับดูแลของหน5วยงานของรัฐท่ีมี

อำนาจเรียกเก็บค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื ่นใดมากกว5าหนึ ่งหน5วยงานขึ ้นไป กนอ. จะนำส5ง

ค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5ายหรือค5าอื่นใดนั้นแก5หน5วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจหน9าท่ีในการกำกับดูแลพื้นที่ตาม

ทะเบียนบ9านของผู9ประกอบกิจการที่ตั้งอยู5ในนิคมอุตสาหกรรม หรือตามหลักเกณฑYและวิธีการท่ีหน5วยงานของ

รัฐน้ันได9ตกลงกัน 

ข9อ ๗  เมื่อหน5วยงานของรัฐได9รับเงินค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5าย หรือค5าอื่นใดจาก กนอ. แล9ว                

ให9หน5วยงานของรัฐนั้นออกใบเสร็จรับเงินให9กับ กนอ. และให9ส5งใบเสร็จรับเงินให9 กนอ. ภายใน ๑๕ วันทำการ

นับถัดจากวันท่ีได9รับค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5าย หรือค5าอ่ืนใดน้ันจาก กนอ.  

ข9อ ๘  การนำส5งค5าธรรมเนียม ค5าใช9จ5าย หรือค5าอ่ืนใดให9แก5หน5วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

ให9มีผลนับตั้งแต5วันท่ีพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช9

เป̀นต9นไป  

ประกาศ  ณ  วันท่ี                   พ.ศ. ๒๕๖๖ 

           

   

(นายวิริศ  อัมระปาล) 

ผู9ว5าการการนิคมอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย 



แบบแสดงความคิดเห็นต0อ (ร0าง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย ที่ …. /๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑKการนำส0งค0าธรรมเนียม ค0าใชPจ0าย

หรือค0าอื่นใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใหPความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจPงตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ใหP

หน0วยงานของรัฐที่มีอำนาจเรียกเก็บ 

๑. ข$อมูลท่ัวไป 

ช่ือหน'วยงาน                   

ท่ีอยู'                    

โทรศัพท5       โทรสาร       E – mail       

นิคมอุตสาหกรรมท่ีอยู'ในพ้ืนท่ี                 

๒. ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ (รCาง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย ท่ี …. /๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑOการนำสCงคCาธรรมเนียม คCาใช$จCาย

หรือคCาอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให$ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ$งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให$หนCวยงานของรัฐ

ท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

(รCาง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย ท่ี …. /๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑOการ

นำสCงคCาธรรมเนียม คCาใช$จCายหรือคCาอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให$ความ

เห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ$งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให$หนCวยงานของ

รัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

เห็นด$วย ไมC 

เห็นด$วย 

เหตุผลและข$อเสนอแนะ 

          ขFอ ๑  ประกาศน้ีเรียกว'า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย ท่ี     /๒๕๖๕ 

เร่ือง หลักเกณฑ5การนำส'งค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต 

ออกใบอนุญาต ใหFความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจFงตามมาตรา ๔๒  

และมาตรา ๔๒/๑ ใหFหน'วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ” 

   

สิ่งที่ส0งมาดPวย ๒ 



 ๒ 

(รCาง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย ท่ี …. /๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑOการ

นำสCงคCาธรรมเนียม คCาใช$จCายหรือคCาอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให$ความ

เห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ$งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให$หนCวยงานของ

รัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

เห็นด$วย ไมC 

เห็นด$วย 

เหตุผลและข$อเสนอแนะ 

          ขFอ ๒  ประกาศน้ีใหFใชFบังคับต้ังแต'วันถัดจากวันประกาศเป̀นตFนไป    

 

          ขFอ ๓  ในประกาศน้ี 

          “กนอ” หมายความว'า การนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย 

          “หน'วยงานของรัฐ” หมายความว'า หน'วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บค'าธรรมเนียม 

ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใหFความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน 

หรือรับแจFงตามกฎหมายท่ีบัญญัติในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ แห'งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกFไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          “ผูFประกอบกิจการ” หมายความว'า ผูFไดFรับอนุญาตใหFประกอบอุตสาหกรรมหรือการ

บริการในนิคมอุตสาหกรรม ผูFประกอบพาณิชยกรรมซ่ึงไดFรับอนุญาตใหFประกอบการคFาหรือการ

บริการในเขตประกอบการเสรี และใหFหมายความรวมถึงผูFประกอบกิจการอ่ืนท่ีเป̀นประโยชน5หรือ 

เก่ียวเน่ืองดFวย 

          “ค'าธรรมเนียม” หมายความว'า ค'าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใหF

ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจFงตามตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑  

แห'งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกFไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

   



 ๓ 

(รCาง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย ท่ี …. /๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑOการ

นำสCงคCาธรรมเนียม คCาใช$จCายหรือคCาอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให$ความ

เห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ$งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให$หนCวยงานของ

รัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

เห็นด$วย ไมC 

เห็นด$วย 

เหตุผลและข$อเสนอแนะ 

          “ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใด” หมายความว'า ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออก

ใบอนุญาต ใหFความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจFงตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ 

แห'งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกFไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

          ขFอ ๔  เม่ือ กนอ. เรียกเก็บค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดแลFว ใหFนำส'งหน'วยงาน

ของรัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดน้ัน 

   

          ขFอ ๕  การนำส'งค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดใหFกับหน'วยงานของรัฐตามขFอ ๔ 

ใหF กนอ. ดำเนินการเป̀นรายไตรมาสท่ีผูFประกอบกิจการไดFชำระค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'า

อ่ืนใดใหFแก' กนอ. โดยใหFนำส'งผ'านระบบอิเล็กทรอนิกส5ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีไดFตกลงกัน 

หรือตามหลักเกณฑ5และวิธีการอ่ืนใดท่ี กนอ. ไดFตกลงกับหน'วยงานของรัฐน้ัน ภายใน ๑๕ วัน นับ

แต'วันส้ินสุดของแต'ละไตรมาส พรFอมเอกสารท่ีเก่ียวขFองกับการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต 

หรือใหFความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจFง เพ่ือเก็บไวFเป̀น 

   

          ขFอ ๖  กรณีท่ีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีท่ีอยู'ในการกำกับดูแลของหน'วยงานของรัฐ

ท่ีมีอำนาจเรียกเก็บค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดมากกว'าหน่ึงหน'วยงานข้ึนไป กนอ. จะ

นำส'งค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'ายหรือค'าอ่ืนใดน้ันแก'หน'วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจหนFาท่ีในการกำกับ

ดูแลพ้ืนท่ีตามทะเบียนบFานของผูFประกอบกิจการท่ีต้ังอยู'ในนิคมอุตสาหกรรม หรือตามหลักเกณฑ5

และวิธีการท่ีหน'วยงานของรัฐน้ันไดFตกลงกัน 

 

   



 ๔ 

(รCาง) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหCงประเทศไทย ท่ี …. /๒๕๖๖ เร่ือง หลักเกณฑOการ

นำสCงคCาธรรมเนียม คCาใช$จCายหรือคCาอ่ืนใดในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให$ความ

เห็นชอบ หรือรับจดทะเบียน หรือรับแจ$งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๑ ให$หนCวยงานของ

รัฐท่ีมีอำนาจเรียกเก็บ 

เห็นด$วย ไมC 

เห็นด$วย 

เหตุผลและข$อเสนอแนะ 

          ขFอ ๗  เม่ือหน'วยงานของรัฐไดFรับเงินค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'าย หรือค'าอ่ืนใดจาก กนอ. 

แลFว ใหFหน'วยงานของรัฐน้ันออกใบเสร็จรับเงินใหFกับ กนอ. และใหFส'งใบเสร็จรับเงินใหF กนอ. 

ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันท่ีไดFรับค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'าย หรือค'าอ่ืนใดน้ันจาก กนอ. 

   

          ขFอ ๘  การนำส'งค'าธรรมเนียม ค'าใชFจ'าย หรือค'าอ่ืนใดใหFแก'หน'วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจ

เรียกเก็บ ใหFมีผลนับต้ังแต'วันท่ีพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใชFเป̀นตFนไป 
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