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 พระราชบญัญตักิารนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562 (ฉบบัที� 5) มผีลใชบ้งัคบัแลว้ 

 

พระราชบญัญตัิการนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562 (ฉบบัที� 5) มีผลใช้
บงัคบัแล้ว 

พระราชบญัญตักิารนิคมอตุสาหกรรม พ.ศ. 2562 (ฉบบัที� 5) ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
เมื�อวนัที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 มผีลบงัคบัใชต้ั /งแต่วนัที� 17 เมษายน 2562 โดยมสีาระสาํคญั
สรปุไดด้งันี/ 

• เพิ�มเตมิอาํนาจหน้าที�ของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ใหค้รอบคลมุถงึ
กจิการดงัต่อไปนี/ 

- จดัใหม้แีละบรหิารจดัการกจิการอนัเป็นสาธารณูปโภค ที�พกัอาศยั  การขนสง่ทางบก
และทางนํ/า ท่าเรอื การสื�อสารโทรคมนาคม หรอืกจิการอื�นใดที�เป็นประโยชน์แก่กจิการ
ของนิคมอตุสาหกรรม หรอื ผูป้ระกอบกจิการหรอืผูอ้ยูอ่าศยัในนิคมอตุสาหกรรม 

- ดาํเนินกจิการท่าเรอื 

- จดัตั /งบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัเพื�อประกอบธรุกจิเกี�ยวกบัหรอืเกี�ยวเนื�องกบั
กจิการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงคข์อง กนอ. 

- เขา้ร่วมดาํเนินการ ร่วมกจิการกบับคุลอื�น การเขา้เป็นหุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิในหา้ง
หุน้สว่นจาํกดั หรอืการถอืหุน้ในนิตบิุคคลใด ๆ ที�มวีตัถปุระสงคห์รอืการดาํเนินการที�
เป็นประโยชน์หรอืเกี�ยวเนื�องกบักจิการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงคข์อง กนอ. ทั /งในและ
ต่างประเทศ 



• ใหอ้าํนาจแก่กนอ.ในการโอนกรรมสทิธิ Bที�ดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรบั
พลเมอืงใชร้ว่มกนัที�กนอ.ไดร้บัมาจากการตราพระราชกฤษฎกีาเปลี�ยนแปลงสภาพสาธารณ
สมบตัขิองแผน่ดนิ ใหแ้ก่ผูร้ว่มดาํเนินงานในการจดัตั /งนคิมอตุสาหกรรม ผูป้ระกอบ
อตุสาหกรรม ผูป้ระกอบพาณิชยกรรม หรอืผูป้ระกอบกจิการอื�นที�เป็นประโยชน์หรอื
เกี�ยวเนื�องกบัการประกอบอุตสาหกรรมหรอืการประกอบพาณิชยกรรม 

• ใหอ้าํนาจผูว้า่การการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยหรอืบคุคลที�ไดร้บัมอบหมายเป็นผูม้ ี
อาํนาจอนุมตั ิอนุญาต ออกใบอนุญาต หรอืใหค้วามเหน็ชอบ หรอืรบัจดทะเบยีนหรอืรบัแจง้
ตามกฎหมายเกี�ยวกบัการดาํเนินการหรอืการกระทาํใดของผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรอืผู้
ประกอบพาณิชยกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายดงัต่อไปนี/ 

- กฎหมายวา่ดว้ยการขดุดนิและถมดนิ 

- กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

- กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ 

- กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

ทั /งนี/ให ้กนอ. มอีาํนาจในการเกบ็คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ดว้ย 
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