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พระราชบัญญัติ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม 
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “นิคมอุตสาหกรรม”  “เขตอุตสาหกรรมทั่วไป”   
“เขตอุตสาหกรรมสงออก”  “ผูประกอบอุตสาหกรรม”  “การคาเพื่อสงออก”  และ  “ผูประกอบการคาเพื่อ
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สงออก”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

““นิคมอุตสาหกรรม”   หมายความวา  เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี  
“เขตอุตสาหกรรมทั่วไป”  หมายความวา  เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม   การบริการ  หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
หรือการบริการ 

“เขตประกอบการเสรี”  หมายความวา  เขตพื้นที่ท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม   หรือกิจการอื่นที่ เกี่ ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม   
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ  การรักษาความมั่นคงของรัฐ  สวัสดิภาพของประชาชน   การจัดการดาน
สิ่งแวดลอม  หรือความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยของที่นําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี   อากร  และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

“ผูประกอบอุตสาหกรรม”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรมหรือ
การบริการในนิคมอุตสาหกรรม  

“พาณิชยกรรม”  หมายความวา  การคาหรือการบริการในเขตประกอบการเสรี 
“ผูประกอบพาณิชยกรรม”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบการคาหรือการบริการ

ในเขตประกอบการเสรี” 
มาตรา ๔ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๑๔)  ของมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“(๑๔)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการ” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๖  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๖  นิคมอุตสาหกรรมมีสองประเภท  คือ 
(๑) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
(๒) เขตประกอบการเสรี 
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การจัดตั้ง  การเปลี่ยนแปลงเขต  และการยุบนิคมอุตสาหกรรม  ใหคณะกรรมการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาและใหมีแผนที่กําหนดเขตไวทายประกาศดวย 

มาตรา  ๓๖/๑  ในกรณีท่ีมีประกาศตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงนิคม
อุตสาหกรรมและมีสาธารณสมบัติของแผนดินอยูในเขตดังกลาว  ใหตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
สภาพสาธารณสมบัติของแผนดินได  โดยระบุแปลงและจํานวนเนื้อท่ีดินโดยประมาณ  ท่ี  กนอ.  
ประสงคจะไดกรรมสิทธิ์ไวในพระราชกฤษฎีกานั้น  และเมื่อไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
ใหสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในเขตดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของ  กนอ.  เมื่อไดดําเนินการ
ครบถวนตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันในกรณีท่ีพลเมือง 
เลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น  หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน    
เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมและ   กนอ.  ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคา 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว  หรือในกรณีท่ีพลเมืองยังใชประโยชนในที่ดินนั้นอยูหรือยังไมเปลี่ยน
สภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย   และ  กนอ.  ไดจัดที่ดิน
แปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแลว  ใหพระราชกฤษฎีกานั้น 
มีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการ
ถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๒) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือท่ีดิน
ท่ีไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ  เมื่อกระทรวงการคลังไดใหความยินยอมและ  
กนอ.  ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคาที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว  ใหพระราชกฤษฎีกา
นั้นมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตอง 
ดําเนินการถอนสภาพหรือโอนตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ 

(๓) ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่เปนที่ดินรกรางวางเปลาหรือท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืน
หรือทอดทิ้ ง   หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อ
กระทรวงมหาดไทยไดใหความยินยอมและ  กนอ.  ไดชําระราคาที่ดินใหแกกระทรวงการคลังตามราคา
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดแลว” 
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มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙/๑  ผูใดจะจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่ท่ีประกาศเปนนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา  ๓๙  
ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาการหรือผูซึ่งผูวาการมอบหมาย  

การขออนุญาตและการอนุญาต  รวมทั้งการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๘  ใหของที่นําเขาไปในเขตประกอบการเสรีไดรับสิทธิประโยชนทางอากร
เชนเดียวกับของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และใหรวมถึงสิทธิ
ประโยชนในกรณีดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรี  ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  อากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
สรรพสามิต  สําหรับของที่เปนเครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องมือ  และเครื่องใช  รวมท้ังสวนประกอบของ
สิ่งดังกลาวที่จําเปนตองใชในการผลิตสินคาหรือเพ่ือพาณิชยกรรม  แลวแตกรณี  และของที่ใชในการ
สราง  ประกอบ  หรือติดตั้งเปนโรงงานหรืออาคารในเขตประกอบการเสรี  ท้ังนี้  เทาที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

(๒) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือใชในการผลิต
สินคาหรือเพื่อพาณิชยกรรม  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  
อากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีสรรพสามิต  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผูวาการกําหนด   

(๓) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตาม  (๒)  รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ  สิ่งพลอยได  และสิ่งอื่นที่ไดจากการผลิตในเขตประกอบการเสรี  หากสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรใหไดรับยกเวนอากรขาออก  ภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีสรรพสามิต 
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ของที่นําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามวรรคหนึ่ง  ใหรวมถึงของที่นําออกจากเขต
ประกอบการเสรีแหงหนึ่งไปยังเขตประกอบการเสรีอีกแหงหนึ่งดวย 

มาตรา ๔๙  ในกรณีการนําของเขามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร
เขาไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต  ผสม  ประกอบ  บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  ใหของนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายในบังคับของกฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร  การสงออกไปนอกราชอาณาจักร  การครอบครอง
หรือการใชประโยชนซึ่งของดังกลาว  หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ  การประทับตรา  
หรือเครื่องหมายใด  ๆ  แกของนั้น  แตไมรวมถึงกฎหมายวาดวยศุลกากร  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีของตามวรรคหนึ่งเปนของที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ  ความสงบเรียบรอยของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน   
หรือสิ่งแวดลอม  หรือเปนของซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีตามขอผูกพันตามสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการนําเขามาในราชอาณาจักร  การสงออกไปนอกราชอาณาจักร  การครอบครอง
หรือการใชประโยชน  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของของดังกลาว
มิใหไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งได  ท้ังนี้  จะกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขใด ๆ  เกี่ยวกับของ
นั้นไวดวยก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๐  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๑  ของใดที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากรเมื่อไดสงออก
ไปนอกราชอาณาจักร  แมมิไดสงออกแตไดนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใชตามมาตรา  ๔๘  (๑)  
หรือ  (๒)  ใหของนั้นไดรับยกเวนหรือคืนคาภาษีอากรโดยถือเสมือนวาไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ในวันที่นําเขาไปในเขตประกอบการเสรี”   
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มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๒  ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตประกอบการเสรีตามมาตรา  ๔๘  
หรือมาตรา  ๔๙  และของตามมาตรา  ๕๑  รวมท้ังผลิตภัณฑ  สิ่งพลอยไดและสิ่งอื่น   ท่ีไดจากการผลิต
ในเขตประกอบการเสรี  หากนําออกจากเขตประกอบการเสรีเพ่ือใชหรือจําหนายในราชอาณาจักร  
จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  อากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพิ่ม  
และภาษีสรรพสามิต  ตามสภาพ  ราคาและอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวันที่นําออกจากเขตประกอบการ
เสรี  รวมทั้งจะตองปฏิบัติตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักร   
การสงออกไปนอกราชอาณาจักร  การครอบครองหรือการใชประโยชนซึ่งของดังกลาว  หรือเกี่ยวกับการ
ควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ  การประทับตรา  หรือเครื่องหมายใด ๆ  แกของนั้น  นับแตวันที่นําออก
จากเขตประกอบการเสรี   แลวแตกรณี  โดยถือเสมือนวาไดนําเขามาในราชอาณาจักรในวันที่นําออกจาก
เขตประกอบการเสรี” 

มาตรา ๑๑ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๒/๑  แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๕๒/๑  ในกรณีของ  รวมทั้งผลิตภัณฑ  สิ่งพลอยได  และสิ่งอื่นที่ไดจากการผลิตใน
เขตประกอบการเสรีท่ีนําออกจากเขตประกอบการเสรีเปนของที่ตองเสียภาษีอากรในการคํานวณคาภาษี
อากร  หากมีกรณีท่ีนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเขาไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต   ผสม   
ประกอบ   บรรจุ  หรือดําเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยที่วัตถุดิบที่นําเขาไปนั้นไมมีสิทธิไดรับการคืน
หรือยกเวนอากร  ไมตองนําราคาวัตถุดิบดังกลาวมาคํานวณคาภาษีอากร  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกําหนด” 

มาตรา ๑๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๑/๑  ในหมวด  ๕  บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๗๑/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙/๑  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๑๓ ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ใหแกไขคําวา  “เขตอุตสาหกรรมสงออก”  เปน  “เขตประกอบการเสรี”  คําวา  “การคาเพื่อสงออก”  
เปน  “พาณิชยกรรม”  และคําวา  “ผูประกอบการคาเพื่อสงออก”  เปน  “ผูประกอบพาณิชยกรรม”  
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มาตรา ๑๔ บรรดาเขตอุตสาหกรรมสงออกที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหถือวาเปนเขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญัติ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕ บทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดอางถึงเขตอุตสาหกรรมสงออก  ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึงเขตประกอบการเสรี 

มาตรา ๑๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศที่ออกตามมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ท่ีใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 

มาตรา ๑๗ บรรดาใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ออกใหกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนหนังสืออนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา  ๓๙/๑  
แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘ การดําเนินการเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางประการของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหสอดคลองกับพันธกรณี
วาดวยความตกลงขององคการการคาโลกในเรื่องความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขาย
เปนการอุดหนุนตองหาม  กําหนดใหมีการประกอบกิจการบริการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได  กําหนดให
คณะกรรมการเปนผูประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว  และกําหนดใหการจัดสรร
ที่ดินในเขตพื้นที่ที่เปนนิคมอุตสาหกรรมตองไดรับอนุญาตจากผูวาการหรือผูซ่ึงผูวาการมอบหมายและเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย  
นอกจากนี้  ไดกําหนดใหการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประเภทเขตประกอบการเสรี  รวมทั้งการนําของหรือวัตถุดิบ
เขาไปในเขตประกอบการเสรีเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ  และไดรับสิทธิประโยชน
ทางอากรเชนเดียวกับของที่นําเขาไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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