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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนด ๙๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
“พื้นที่โครงการ” หมายความว่า พื้นที่ที่จะใช้สําหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ข้อ ๔ ให้ ผู้ จั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมเสนอแผนผั ง และแบบก่ อ สร้ า งระบบสาธารณู ป โภค
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็น รวมทั้งแผนผังการจัดพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมต่อ กนอ.
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
การดํ า เนิน การตามวรรคหนึ่ ง ผู้ จัด ตั้ ง นิ ค มอุต สาหกรรมต้ อ งจัด ให้ มี บ ริษั ท วิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษา
วิ ศ วกรผู้ อ อกแบบ วิ ศ วกรควบคุ ม งานเป็ น ผู้ รั บ รองแผนผั ง และแบบก่ อ สร้ า งระบบสาธารณู ป โภค
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี
สําหรับกรณีเขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นเขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์จัดตั้งให้
เขตพื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้
ดําเนินการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นต้องจัดให้มี
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมเสร็จแล้ว หากปรากฏว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดังกล่าว
แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทําการสํารวจ
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ตรวจสอบว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการนั้นอยู่ในวิสัยที่จะทําการปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้หรือไม่ หากคณะทํางานดังกล่าวเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะ
ดําเนินการได้ แต่ได้ดําเนินการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและสามารถรองรับการดําเนินงานของ
ผู้ประกอบกิจการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การควบคุมดูแล และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรมในเขตพื้นที่นั้น ให้ กนอ. ดําเนินการให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ว่ า การรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อํ า นาจออกระเบี ย บหรื อ ประกาศ
เพื่ อ กํ า หนดรายละเอี ย ดในการออกแบบระบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและบริ ก าร
ในนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรฐานวิชาการเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การวางผังพื้นที่โครงการ
ข้อ ๖ การจั ด วางผั ง พื้ น ที่ โ ครงการจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ
และสภาพแวดล้ อ มของที่ ตั้ ง พื้ น ที่ โ ครงการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของพื้นที่โครงการไม่กระทบต่อลักษณะทางนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องจัดภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับประเภทอุตสาหกรรมและกิจกรรมนั้นด้วย
ข้อ ๗ การจัดสรรพื้นที่โครงการเพื่อประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การบริการ จะต้องจําแนกพื้นที่การประกอบกิจการออกเป็นแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน และผู้ประกอบกิจการ
ในแต่ละพื้นที่ต้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันจากระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
นิคมอุตสาหกรรมได้
ข้อ ๘ การดําเนินการปรับระดับพื้นที่โครงการ ต้องรักษาและคงสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด
โดยหากมีการปรับระดับพื้นที่โครงการไม่ว่าบริเวณใด ๆ ต้อ งไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร เว้นแต่มีเหตุผล
ทางด้านวิศวกรรม
หมวด ๒
ระบบถนน
ข้อ ๙ ในหมวดนี้
“ถนน” หมายความว่า ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม
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ข้อ ๑๐ การออกแบบระบบถนนต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานหลั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมการทาง
และจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรกําหนด โดยให้มีแบบถนน
ตลอดจนขนาดของเขตทางและผิวจราจรเป็นสัดส่วนกับขนาดของนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) นิคมอุ ต สาหกรรมที่ มีพื้ น ที่เ กิ นกว่ า ๓,๐๐๐ ไร่ ขึ้น ไป ให้ อ อกแบบถนนสายประธาน
เป็นแบบถนน ๖ ช่องทาง โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า
๒๑.๐๐ เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร และทางเท้าพร้อมทางสําหรับรถจักรยาน
ที่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรต่อข้าง ตลอดจนให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ณ บริเวณเกาะกลางและไหล่ทางดังกล่าวด้วย
(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ให้มีถนนสายประธาน
เป็นแบบถนน ๔ ช่องทาง โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า
๑๔.๐๐ เมตร เกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และทางเท้าพร้อมทางสําหรับรถจักรยาน
ซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรต่อข้าง ตลอดจนให้ปลูกพรรณไม้ท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ณ บริเวณเกาะกลางและไหล่ทางดังกล่าวด้วย
(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีถนนสายประธานเป็นแบบถนน ๒ ช่องทาง
โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร และทางเท้า
พร้อมทางสําหรับรถจักรยานซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งานกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรต่อข้าง
อีกทั้งจะต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอสําหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้ตามที่ กนอ. เห็นชอบ
(๔) ให้วางแนวถนนในลักษณะเป็นวงรอบ (Loop) เพื่อลดจุดตัดกระแสจราจรและลดผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน
ข้อ ๑๑ การออกแบบถนนที่ เ ป็ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนหรื อ ทางภายนอกนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มีดังนี้
(๑) นิคมอุ ต สาหกรรมที่มี พื้ นที่ ตั้ง แต่ ๓,๐๐๐ ไร่ขึ้ น ไป ต้อ งจัด ให้ มี ทางเชื่ อ มต่อ กั บ ถนน
หรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะทางกายภาพตามข้อ ๑๐ (๑) อย่างน้อย ๒ ทาง
พร้อ มระบบควบคุม การเข้า - ออกตามความเหมาะสม และจะต้อ งเพิ่ม จํา นวนทางเชื่อ ม ๑ ทาง
ตามขนาดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ๒,๐๐๐ ไร่ โดยให้รวมพื้นที่ที่ขอขยายเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดให้มี
ทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะทางกายภาพตามข้อ ๑๐ (๒)
อย่างน้อย ๑ ทางพร้อมระบบควบคุมการเข้า - ออกตามความเหมาะสม
(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดให้มีทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะทางกายภาพตามข้อ ๑๐ (๓) อย่างน้อย ๑ ทางพร้อมระบบควบคุม
การเข้า - ออกตามความเหมาะสม
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ข้อ ๑๒ ความลาดชันของผิวจราจรในนิคมอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) ความลาดชั นของผิ วจราจรที่ เป็นทางเนิ นต้ อ งไม่เ กินร้ อยละสี่ ต่อ ทางราบ ๑๐๐ ส่ว น
และให้มีระดับราบรองรับ (BRAKE GRADE)
(๒) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางราบต้องไม่เกินร้อยละสองต่อทางราบ ๑๐๐ ส่วน
(๓) การกําหนดค่าระดับสูงต่ําของการก่อสร้างถนนจะต้องเป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศเดิม
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างค่าระดับก่อนและหลังการก่อสร้างต้องไม่เกินกว่า ๒.๐๐ เมตร
จากสภาพภูมิประเทศเดิม เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นทางด้านวิศวกรรม
ข้อ ๑๓ ผิวจราจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาดด้ ว ยแอสฟั ลต์ ห รือ ปูทั บ ด้ว ยวัส ดุอื่ น หรื อ วัส ดุใ นท้อ งถิ่ น หรื อ วัส ดุเ หลือ ใช้ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ที่ส ามารถ
นํามาใช้ในงานทางได้ตามมาตรฐานวิชาการหรือกรมทางหลวงกําหนด หรือลาดยางแอสฟัลต์รองด้วย
ชิ้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดแน่นตามมาตรฐานวิชาการกําหนด ดังนี้
(๑) ผิวจราจรที่เป็นประเภทคอนกรีต ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๑ เมตร เมื่อชั้นดินเดิม
C.B.R. ไม่น้อยกว่าร้อยละสามหรือเมื่อชั้นดินทรุดตัวสม่ําเสมอแล้ว C.B.R. ต้องไม่มากกว่าร้อยละสาม
(๒) ผิวจราจรที่เป็นประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร
เมื่อพื้นดินอ่อนจนถึงพื้นดินแข็ง C.B.R. ตั้งแต่ร้อยละหนึ่งขึ้นไป
ข้อ ๑๔ ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือลํารางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องสร้างเป็นสะพาน
สะพานท่อ หรือท่อลอด แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาการกําหนด
ข้อ ๑๕ ถนนที่ เ ป็ น ทางเข้ า ออกของนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ บ รรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หรือทางสาธารณประโยชน์ต้องมีความกว้างของเขตทางให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐
ข้อ ๑๖ ระดั บ ความสู ง ของถนนต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระบบระบายน้ํ า ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
และต้องได้ระดับและมาตรฐานกับทางสาธารณะ
ข้อ ๑๗ ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้ด้วยพรรณไม้ท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่บนเนิน
(Slope) ตลอดแนวสองข้างของถนน หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง
(Slope Protection)
ข้อ ๑๘ ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์สะท้อนแสงไฟบริเวณ
เกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก ทางโค้ง ร่อง หรือสันนูนของถนนทุกแห่ง โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ตลอดจนการจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณถนนตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัย
ที่กรมทางหลวงกําหนด
ข้อ ๑๙ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนและระบบไฟสัญญาณจราจรให้ใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดไฟฟ้า
หรือชนิดที่ใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นแหล่ง
พลังงานหลัก
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ข้อ ๒๐ การออกแบบและก่ อ สร้ า งระบบถนนนอกจากที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นหมวดนี้ แ ล้ ว
ให้ดําเนินการตามมาตรฐานวิชาการกําหนด
หมวด ๓
ระบบระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วม
ข้อ ๒๑ ในหมวดนี้
“อัตราน้ําฝนไหลนอง” (Strom water Runoff Rate) หมายความว่า อัตราที่น้ําไหลเข้าท่อ
หรือรางระบายน้ํามีค่าเท่ากับส่วนของฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินและไหลนองไปตามพื้นในช่วงระหว่างที่ฝนกําลังตก
รวมถึงภายหลังจากที่ฝนได้หยุดตก
“พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ” หมายความว่า พื้น ที่ที่เ สี่ย งต่อ ภัย หรือ อัน ตรายที่เ กิด จากน้ํา ท่ว ม
หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ําไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ํา ลําธารหรือทางน้ําเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้ว
ไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ําหรือเกิดจากการสะสมน้ําบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันทําให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ํา
หรือพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุประสบอุทกภัยมาก่อน หรือพื้นที่ที่ใช้สําหรับเป็นทางระบายน้ําท่วม (flood way)
ข้อ ๒๒ การคํานวณปริมาณน้ําฝนไหลนอง จะกําหนดให้บริเวณน้ําไหลนองมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ําฝนโดยตรง โดยให้มีสัดส่วนน้ําฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “วิธีเรชั่นแนล” (Rational Method)
ตามสูตรการคิดคํานวณ ดังนี้ Q = 0.278 CIA
Q = อัตราน้ําฝนไหลนองสูงสุดในท่อหรือรางระบายน้ํา ณ จุดที่พิจารณาหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
C = สัมประสิทธิ์การไหลนองเป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วย ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของบริเวณนั้น
ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่สาธารณูปโภคส่วนกลางกําหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยไม่เกิน ๐.๕๐
I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
A = พื้นที่ที่จะระบายน้ําออกเป็นตารางกิโลเมตร
ข้อ ๒๓ ระบบระบายน้ําฝนให้ใช้แบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด (Closed Conduits) พร้อมบ่อพักก็ได้
โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กรณี ร ะบบระบายน้ํ า ฝนสํ า หรั บ เขตที่ พั ก อาศั ย และเขตพาณิ ช ยกรรมให้ ใ ช้ เ ป็ น แบบรางเปิ ด
หรือแบบท่อปิด (Closed Conduits) โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
และให้การไหลของน้ําต้องมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันการตกตะกอน
วัสดุและอุปกรณ์สําหรับใช้ในระบบระบายน้ําฝนต้องไม่เป็นพิษ และไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๒๔ อัตราการไหลของน้ําในคลองระบาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ให้มีความเร็วการไหลของน้ําตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน
๓.๐๐ เมตรต่อวินาที
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(๒) กรณีคลองดิน ให้มีความเร็วการไหลของน้ําตั้งแต่ ๐.๔๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
ต่อวินาที
การกําหนดความเร็วการไหลของน้ําตาม (๑) และ (๒) ต้องคํานึงถึงการตกตะกอนและการกัดเซาะดินด้วย
ข้อ ๒๕ การออกแบบระบบระบายน้ําฝนสําหรับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
ให้พจิ ารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ความสามารถของแหล่งรับน้ําภายนอกเพื่อรองรับน้ําจากนิคมอุตสาหกรรม
(๒) ทิศทางการไหลของน้ํารอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ทั้งในภาวะปกติและกรณีเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย
ให้ผู้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประสานกับผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรับน้ํา เพื่อบํารุงรักษา
แหล่งรับน้ําให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรับน้ําตามที่ได้ออกแบบไว้เป็นประจําทุกปี
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องระบายน้ําออกนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยเครื่องสูบน้ํา
ให้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นระบบหลัก และเครื่องสูบน้ําซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์
เป็นระบบสํารองไว้สําหรับกรณีฉุกเฉิน ณ บริเวณบ่อรับน้ํา (Retention Pond) เพื่อทําการสูบน้ํา
จากบ่อรับน้ําดังกล่าวและระบายลงสู่ระบบระบายน้ําฝนต่อไป
กรณีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง หากเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
ต้ อ งระบายน้ํ า ให้ ไ ด้ ร้ อ ยละหนึ่ ง ร้ อ ยของปริ ม าณน้ํ า ที่ คํ า นวณได้ ภ ายในเวลาไม่ เ กิ น สองชั่ ว โมง ทั้ ง นี้
ไม่ว่าจะด้วยเครื่องสูบน้ําที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้ําสํารองซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ก็ตาม
การออกแบบบ่อรับน้ํา (Retention Pond) ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ โดยจะต้อง
มีขนาดความจุที่สัมพันธ์กับการระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรมและไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการรองรับ
การระบายน้ําของแหล่ งน้ําภายนอก ทั้ งนี้ ให้ เลือ กใช้ แหล่ งน้ําเดิม ที่มีอ ยู่เป็ นบ่อ รับน้ํ าในลําดั บแรก
และจะต้องจัดให้มีบ่อกักเก็บน้ําสําหรับกรณีหากเกิดอุบัติภัยเพื่อป้องกันไม่ให้สารอันตรายรั่วไหลเข้าสู่บ่อรับน้ํา
ตลอดจนต้องสร้างทางซึ่งมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และสะดวกในการบํารุงรักษาและมีความพร้อมสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๗ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีน้ําท่วมขัง ต้องดําเนินการ
ก่อสร้างคันกั้นน้ําล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันน้ําท่วมและป้องกันน้ําจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่
พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้ําต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้ําจากภายนอกโครงการ โดยให้คํานึงถึงสภาพน้ําไหลหรือน้ําซึมผ่านฐานเขื่อน
และใต้เขื่อนด้วย
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(๒) คันกั้นน้ําต้องมีความสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบสิบปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้ําต้องไม่ขวางทางน้ําหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่วมบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นซึ่งจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ําขวางทางน้ําหลากนั้น ให้จัดทําร่องน้ํา
เพื่อระบายน้ําให้ไหลออกสู่ทางน้ําสาธารณะได้โดยสะดวก
(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางสําหรับการซ่อมบํารุง (Service Road) โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลงทุกระยะ
๘๐๐.๐๐ เมตรสําหรับการบํารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน หรือเสนอรูปแบบทางสําหรับการซ่อมบํารุง
(Service Road) และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น กนอ. อาจพิ จ ารณาให้ ดํ า เนิ น การถมพื้ น ที่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด
เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้ โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกําหนด ตลอดจนกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๘ นิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ต้องดําเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ําล้อมรอบ
พื้นที่โครงการเพื่อป้องกันน้ําท่วมและป้องกันน้ําจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้ําต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้ําจากภายนอกโครงการ โดยใช้เกณฑ์ระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปีเป็นฐาน
ในการคํานวณ และต้องคํานึงถึงสภาพน้ําไหลหรือน้ําซึมผ่านฐานเขื่อนและใต้เขื่อนด้วย
(๒) คันกั้นน้ําต้องมีความสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี โดยกําหนดระยะส่วนเผื่อความสูง
(Free Board) ไว้ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้ําต้องไม่ขวางทางน้ําหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่วมบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นซึ่งจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ําขวางทางน้ําหลากนั้น ให้จัดทําร่องน้ํา
เพื่อระบายน้ําให้ไหลออกสู่ทางน้ําสาธารณะได้โดยสะดวก
(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางสําหรับการซ่อมบํารุง (Service Road) โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร ตลอดจนต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลง
ทุกระยะ ๘๐๐.๐๐ เมตรสําหรับการบํารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน หรือเสนอรูปแบบทาง
สําหรับการซ่อมบํารุง (Service Road) และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
(๕) การก่อสร้างคันกั้นน้ําจะต้องประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดระบบการระบายน้ํารอบนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ลดผลกระทบทั้งกรณีปริมาณของน้ําและทิศทางการไหลของน้ําที่ไหลเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม
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(๖) ต้องจัดให้มีระบบการติดตามสถานการณ์น้ํา การเฝ้าระวังระดับน้ําภายนอก และการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงเสนอแผนป้องกันและมาตรการภาวะฉุกเฉินกรณีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ตลอดจน
การตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วมเป็นประจํา พร้อมทั้งให้รายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวต่อ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี
(๗) ต้องจัดให้มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการคํานวณและออกแบบระบบ
ระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วมสําหรับพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น กนอ. อาจพิ จ ารณาให้ ดํ า เนิ น การถมพื้ น ที่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด
เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้ โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า
๕๐.๐๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
กําหนด ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๙ หลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบระบบระบายน้ํ า ฝนและระบบป้ อ งกั น น้ํ า ท่ ว มนอกจาก
ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือมาตรฐานวิชาการกําหนด
หมวด ๔
ระบบน้ําประปา
ข้อ ๓๐ คุณภาพของน้ําประปาที่ใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องได้ค่ามาตรฐานของการประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ําใช้สําหรับประเภทของกิจการ
แต่ละประเภทของนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ข้อ ๓๑ นิ ค มอุ ต สาหกรรมใดประสงค์ จ ะใช้ ร ะบบประปาโดยการผลิ ต จากแหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น
(ระบบน้ําดิบ) ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้น้ําดิบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําเพื่อการประปาของการประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้น้ําในนิคมอุตสาหกรรมนั้น
ได้ตลอดทั้งปี
ข้อ ๓๒ นิ ค มอุ ต สาหกรรมใดประสงค์ จ ะใช้ น้ํ า ประปาจากระบบการผลิ ต น้ํ า ประปาขึ้ น เอง
ต้องออกแบบระบบประปาให้มี ความสามารถในการผลิต ที่เพี ยงพอต่อ การใช้น้ํ าในนิคมอุตสาหกรรม
และให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๐ รวมถึงกรณีที่ใช้น้ําประปาจากภายนอกโครงการด้วย
ข้อ ๓๓ ให้นิคมอุตสาหกรรมนําน้ําจากบ่อรับน้ํา (Retention Pond) ของระบบระบายน้ํา
มาใช้เป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา โดยมีสัดส่วนปริมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของปริมาณน้ําดิบ
ที่ใช้ในโครงการ เว้นแต่ปริมาณน้ําในบ่อรับน้ําดังกล่าวมีไม่เพียงพอสําหรับใช้ในการผลิตน้ําประปา
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ข้อ ๓๔ ให้นิคมอุตสาหกรรมนําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของ
ปริมาณน้ําประปาที่ผลิตตามปกติ หรือวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสม
ข้อ ๓๕ การคิดคํานวณปริมาณความต้องการน้ําใช้ต่อพื้นที่การใช้สอยในนิคมอุตสาหกรรม
ให้ ป ระมาณการจากการใช้ น้ํ า ต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต รวมถึ ง โอกาสที่ จ ะผลิ ต อย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ของแต่ ล ะ
นิ ค มอุ ต สาหกรรม โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ กรรมของพื้ น ที่ ตลอดจน
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย
ข้อ ๓๖ ระบบการจ่ายน้ําประปา ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การออกแบบติดตั้งท่อประปาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(๒) การจ่ายน้ําประปาให้ใช้ระบบหอถังสูงหรือระบบอัดแรงดันในเส้นท่อซึ่งมีแรงดันน้ําในท่อ
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖.๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทั้งนี้
ให้ใช้ระบบจ่ายน้ําด้วยหอถังสูงเป็นหลัก
(๓) ออกแบบโครงข่ายท่อจ่ายน้ําประปาให้มีลักษณะเป็นวงรอบ (Loop) เชื่อมต่อถึงกัน
(๔) ถังสําหรับเก็บน้ําประปาต้องมีความจุอย่างน้อยแปดชั่วโมงของค่าความต้องการใช้น้ําสูงสุดต่อวัน
โดยรวมถึงปริมาณน้ําสํารองสําหรับการดับเพลิงด้วย
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมใดได้แบ่งการพัฒนาพื้นที่โครงการเป็นระยะ ๆ และระบบประปา
ซึ่ ง จั ด ให้ มี ใ นพื้ น ที่ ที่ พั ฒ นาแล้ ว ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมนั้ น ได้ ผ ลิ ต น้ํ า ใช้ ใ นพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วตามปริ ม าณ
และคุณภาพที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ และยังคงเหลือ ซึ่งเพียงพอสําหรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนา
ในระยะต่อไปเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. ให้พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมนั้นใช้ระบบประปาของพื้นที่
ที่พัฒนาแล้วได้ต่อไป และต้องดําเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานด้านวิศวกรรมและวิชาการกําหนด
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง หากมีการใช้น้ําปริมาณเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ
ในการผลิตจากระบบประปาที่มีอยู่เดิม ให้ดําเนินการปรับปรุงหรือขยายระบบประปาที่มีอ ยู่เดิมนั้น
ให้มีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมซึ่งได้รับอนุญาตจาก กนอ.
ต่อไปได้ หรือดําเนินการก่อสร้างระบบประปาขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบน้ําประปา เช่น เครื่องสูบน้ํา ท่อ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ตลอดจนการใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
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หมวด ๕
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ข้อ ๓๙ การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การคํา นวณปริ ม าณน้ํา เสี ย (Designed Flow) เพื่ อ การออกแบบ ให้ คิ ด คํา นวณ
โดยใช้ค่าร้อยละแปดสิบของปริมาณน้ําใช้และปริมาณน้ํารั่วซึมเข้าเส้นท่อ หรือในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณน้ําเสีย
ที่เกิดขึ้นจริงก็สามารถคํานวณจากข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
นั้นได้
(๒) ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมตามลั ก ษณะสมบั ติ ข องน้ํ า เสี ย ของแต่ ล ะนิ ค มอุ ต สาหกรรม
และการบําบัดน้ําเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด โดยให้มีบ่อเก็บน้ําทิ้งหลังการบําบัด
(Holding Pond) เพื่อเป็นจุดติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรื อ จะนํ า กลั บ ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ อื่ น ใด และหากจะระบายน้ํ า ทิ้ ง ดั ง กล่ า วลงสู่ แ หล่ ง น้ํ า สาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรมจะต้องพิจารณาศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ําสาธารณะนั้นด้วย
(๓) การบําบัดและกําจัดกากตะกอน (Sludge Treatment and Disposal) ที่ออกจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หรืออาจส่งกากตะกอนให้แก่ผู้รับบริการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายรับไปดําเนินการบําบัด
และกําจัดก็ได้ ทั้งนี้ การบําบัดและกําจัดดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔๐ ระบบระบายน้ําเสีย (Sewerage System) ต้องดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ระบบระบายน้ําเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดยเด็ดขาด และการระบายน้ําเสีย
ให้อาศัยแรงโน้มถ่วงไหลสู่ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นหลัก
(๒) น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากเขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม และเขตที่พักอาศัยให้ระบายลงสู่
ระบบระบายน้ําเสีย
(๓) ท่อระบายน้ําเสียต้องเป็นระบบท่อปิด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร
และมีความลึกของท้องท่อสูงสุดต้องไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร หากมีข้อจํากัดด้านสภาพพื้นที่ ให้ดําเนินการ
ติดตั้งระบบท่อระบายน้ําเสียที่มีความลึกของท้องท่อมากกว่า ๔.๐๐ เมตรก็ได้ แต่จะต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อระบบท่ออื่น ๆ ตลอดจนการซ่อมบํารุงในอนาคต ทั้งนี้ การออกแบบการระบายน้ําเสีย
ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
(๔) ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้ําเสีย (Manhole) ต้องไม่เกิน ๔๐.๐๐ เมตร
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ข้อ ๔๑ นิคมอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบตรวจติดตามวัดผลคุณภาพน้ําต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
(Water Quality Monitoring System) ณ จุด ระบายน้ํา ทิ้ง ที่ผ่า นการบํา บัด แล้ว (Effluent)
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งรับน้ําหรือจุดที่ กนอ.เห็นชอบ โดยจะต้องตรวจวัดค่า BOD,COD ,PH, TDS
หรือค่าอื่น ๆ ตามที่ กนอ. กําหนด แล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการของ กนอ. ได้ตลอดเวลา และต้องบันทึกข้อมูลนั้นได้ในช่วงเวลาที่ กนอ. กําหนดด้วย
ข้อ ๔๒ นิคมอุตสาหกรรมต้องติดตั้งเครื่องวัดและบันทึกอัตราการไหลของน้ําเสีย (Flow Meter)
ที่เข้าและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางตามที่ กนอ. เห็นชอบ โดยสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ได้ตลอดเวลา
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมใดได้แบ่งการพัฒนาพื้นที่เป็นระยะ ๆ และระบบบําบัดน้ําเสีย
ซึ่งจัดให้มีในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้บําบัดน้ําเสียในพื้นที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้และยังคงมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอสําหรับการให้บริการแก่พื้นที่
ที่พัฒนาในระยะต่อไปเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. ให้พื้นที่ท่ีพัฒนาเพิ่มเติมนั้นใช้ระบบบําบัดน้ําเสีย
ของพื้นที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านวิศวกรรมและวิชาการกําหนด
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง หากมีการบําบัดน้ําเสียเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ
ในการบําบัดน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่เดิม ให้ดําเนินการปรับปรุงหรือขยายระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่มีอยู่เดิมนั้นให้มีขนาดเพียงพอและสามารถรองรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมในระยะต่อไปได้
หรือดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๔ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบน้ําเสีย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมตลอดจนการใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษและหรือส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
หมวด ๖
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ข้อ ๔๕ ผู้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้บริการโดยทั่วไปด้วย
ข้อ ๔๖ ผู้จัด ตั้ง นิค มอุต สาหกรรมต้อ งจัด ให้มีร ะบบสื่อ สารและเครือ ข่า ยที่ร องรับ ระบบ
Video Conference และเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการของ กนอ. ได้ตลอดเวลา
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หมวด ๗
ระบบไฟฟ้า
ข้อ ๔๗ การออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องจัดทําตามแบบแปลน แผนผังตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงหรือตามมาตรฐานวิศวกรรมกําหนด แล้วแต่กรณี และควร
ออกแบบวางสายไฟฟ้าให้อยู่ใต้ระดับพื้นดิน เพื่อความสวยงามทางภูมิทัศน์
ข้อ ๔๘ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้กับระบบไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง
กําหนด แล้วแต่กรณี และควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงาน
ข้อ ๔๙ ให้นํ าระบบจัด การพลังงานมาใช้ สําหรับระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุต สาหกรรม
และอาคารส่วนกลาง รวมทั้งใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก
ข้อ ๕๐ ค่ามาตรฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ถือเกณฑ์ ๕๐ KVA
ต่อพื้นที่ ๑ ไร่
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมใดที่มีพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ขึ้นไป ต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้นตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง
กําหนด แล้วแต่กรณี
หมวด ๘
ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย
ข้อ ๕๑ การออกแบบระบบท่อน้ําดับเพลิง ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้สําหรับการดับเพลิง
ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะ ประเภทและขนาดของกิจการโรงงานหรือกิจการการบริการในนิคมอุตสาหกรรม
และต้องได้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยหรือมาตรฐานทางราชการกําหนด
ข้อ ๕๒ หัวดับเพลิง (Hydrant) ที่ใช้ในระบบดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแบบเปียก (Wet Barrel)
(๒) หัวดับเพลิงต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร โดยมีขนาดของท่อต่อทางน้ําเข้าหัวดับเพลิง
กับระบบท่อน้ําไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และหัวน้ําออกขนาด ๖๕ มิลลิเมตร พร้อมประตูน้ํา
จํานวนสองทาง
(๓) หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงต้องเป็นหัวต่อแบบสวมเร็วชนิดตัวเมีย พร้อมฝาครอบและโซ่
(๔) ระยะห่างระหว่างท่อดับเพลิงแต่ละหัวต้องไม่เกิน ๑๕๐.๐๐ เมตร
ข้อ ๕๓ ระบบส่งน้ําดับเพลิงต้องมีความเหมาะสมและมีแรงดันน้ําปลายท่อดับเพลิงที่จุดไกลสุด
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้ระบบเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดันน้ําด้วยก็ได้
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ข้อ ๕๔ ให้จัดรถดับเพลิงที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน NFPA 1901 Standard for Automotive
Fire Apparatus และสอดคล้องตามลักษณะ ประเภท และขนาดของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
หากนิคมอุตสาหกรรมใดตั้งอยู่ ในท้องที่ที่มีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกั บ
การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ให้นิคมอุตสาหกรรมนั้นใช้บริการจากหน่วยงานดังกล่าวได้
ข้อ ๕๕ ให้มีมาตรการป้องกันอุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินอื่น โดยให้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนบุคลากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามมาตรการดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หมวด ๙
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๕๖ ในหมวดนี้
“กากอุตสาหกรรม” หมายความว่า ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการในโรงงาน
โดยแบ่ ง ออกเป็ น สองประเภท คื อ กากอุ ต สาหกรรมไม่ อั น ตรายซึ่ ง หมายความถึ ง ขยะหรื อ ของเสี ย
ที่ไม่ปนเปื้อน ผสม หรือปะปนกับสารอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ซึ่งหมายความถึงขยะหรือของเสียที่ปนเปื้อน ผสม หรือปะปนกับสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็น
อันตรายตามที่กฎหมายกําหนด
“มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ขยะหรือของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่
หรือบริเวณใด ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ สถานบริการ ที่พักอาศัย
เป็นต้น แต่ท้งั นี้ ไม่รวมถึงกากอุตสาหกรรม
ข้อ ๕๗ การคํานวณปริมาณกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในนิคมอุตสาหกรรม
ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้คิดคํ านวณอัตราการเกิ ดมูลฝอยและสิ่งปฏิกู ลในเขตพาณิ ชยกรรม และที่พั กอาศั ย
จํ า นวนอั ต รา ๐.๘๐ กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น อั ต ราความหนาแน่ น ของมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล เท่ า กั บ
๐.๓ กิโลกรัมต่อลิตร
(๒) ให้คิดคํานวณอัตราการเกิดกากอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจํานวน ๑๘.๐๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อวัน อัตราความหนาแน่นของกากอุตสาหกรรมเท่ากับ ๐.๑๕ กิโลกรัมต่อลิตร
(๓) ให้คิดคํานวณการเกิดกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นร้อยละห้าของปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรม
ในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริงสามารถคํานวณ
จากข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้
ข้อ ๕๘ ระบบการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ให้ดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ให้ ใ ช้ บริ ก ารการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม มูล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล จากผู้ รับ บริ ก ารกํ า จั ด
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการได้
(๒) กรณีนิคมอุตสาหกรรมใดมีความประสงค์จะสร้างระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลขึ้นเอง ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๕๙ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอื่นใด นอกจากที่กําหนดไว้
แล้วในหมวดนี้ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการหรือหน่วยงานราชการกําหนด
ข้อ ๖๐ ให้นิคมอุต สาหกรรมจัดให้มีศู นย์การแลกเปลี่ย นวัสดุ เหลื อใช้ในนิคมอุต สาหกรรม
ตามแนวคิดการใช้ซ้ํา (Reuse) การลดของเสีย (Reduce) และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
หมวด ๑๐
ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖๑ ให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม
ดังนี้
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการว่าจ้างบุคคลที่สามหรือ
หน่วยงานกลาง (Third Party) ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดําเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตาม (๑) ทุก ๆ หกเดือน
หรือสองครั้งต่อปี ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด
(๓) ติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๖๒ จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and
Control Center : EMCC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งรายงานผลการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วต่ อ กนอ. ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่ กนอ. กําหนด
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ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งพัฒนาโดยผู้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรายเดียวกัน ผู้จัดตั้ง
นิ ค มอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วอาจตั้ ง ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเพี ย งศู น ย์ เ ดี ย วก็ ไ ด้
โดยการรับ - ส่งข้อมูลการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
ให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งอุปกรณ์ใช้สอยที่จําเป็นและเกี่ยวข้องตามที่ กนอ. กําหนด
หมวด ๑๑
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๖๓ ให้มีการจั ดระบบรั กษาความปลอดภั ยแก่พ นักงานและบุคลากร ตลอดจนอาคาร
สถานที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อยต้องจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขอบเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัยให้แน่ชัดว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่
หวงห้าม เพื่อสะดวกในการควบคุม ดูแลการเข้า - ออกของบุคคลและยานพาหนะ
(๒) แสดงแนวเขตหรืออาณาเขตโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนประตูรั้ว หรือประตูเข้า - ออก
และต้องจัดให้มีการดูแลสิ่งแสดงแนวเขตและประตูดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
(๓) ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น บริเวณถนน ทางเข้า - ออก
และบริเวณอื่นที่มีความเสี่ยงภัย
(๔) ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ควบคุมได้จากระยะไกล สามารถบันทึกภาพ
ได้ตลอดเวลา และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตลอดจนมีระบบการแจ้งเตือนภัย
ที่มีป ระสิท ธิภ าพและทัน สมัย ครอบคลุม พื้น ที่นิค มอุต สาหกรรม เช่น บริเ วณถนน ทางเข้า - ออก
และบริ เ วณอื่ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งภั ย ทั้ ง นี้ ควรจั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ลและตรวจสอบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาด้วย
(๕) ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อทําหน้าที่ตรวจตราและดูแลรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังกล่าวอาจใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งรับจ้างดูแล
รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานก็ได้

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ข้อ ๖๔ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ
หรือผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย นอกจากจะต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๖๓ อย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก่อความเสียหาย
ต่อนิคมอุตสาหกรรม โดยอาจพิจารณาเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์สําหรับ
การป้องกันภัยหรือระวังภัยหรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใดหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
หมวด ๑๒
การจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๖๕ ในหมวดนี้
“พื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)” หมายความว่า พื้นที่แนวกันชนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ
เช่น เป็นแหล่งพักน้ํา หรือพื้นที่สวนที่มีการปรับภูมิทัศน์ หรือพื้นที่สีเขียวที่มีแนวต้นไม้โดยรอบหรือแนวป้องกัน
(Protection Strip)
ข้อ ๖๖ การจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก พื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ดังนี้
(๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก พื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของพื้นที่ทั้งหมด
โดยจะต้องจัดให้มีเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้
พื้นที่สีเขียวจะต้องกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)
รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบของจํานวนพื้นที่ทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ไร่ โดยมีพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ
(Eco - Belt) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก พื้น ที่สีเ ขีย วและพื้น ที่แ นวกัน ชนเชิง นิเ วศ (Eco - Belt) ไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละยี่สิบ ห้า
ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
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ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง จะต้องจัดให้มีทางซึ่งมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร
สําหรับการตรวจการหรือซ่อมบํารุง (Service Road) ในบริเวณระหว่างพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศกับแนวเขต
พื้นที่โรงงานรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและต้องใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
ข้อ ๖๗ นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีต้นไม้ พรรณไม้ หรือพืชที่ใช้สําหรับปลูกในพื้นที่แนวกันชน
เชิงนิเวศหรือพื้ นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมตามที่ กนอ. กําหนด โดยอย่างน้อ ยต้องมี คุณสมบั ติ
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือพรรณไม้ของท้องถิ่นเดิมหรือมีคุณสมบัติในการดูดซับมลพิษต่าง ๆ ได้ดี
ข้อ ๖๘ นิคมอุตสาหกรรมต้องจัดสรรพื้นที่สําหรับจอดรถยนต์ส่วนกลาง ดังนี้
(๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่
(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดให้มีพื้นที่
จอดรถไม่น้อยกว่า ๕ ไร่
(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
หมวด ๑๓
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่นเพิ่มเติม
ข้อ ๖๙ นิคมอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือบริการอื่นเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้แล้วในหมวด ๒ ถึงหมวด ๑๒ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco center) ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร สถานพยาบาล หรือบริการรถรับส่ง
ให้ดําเนินการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗๐ การออกแบบอาคารส่ ว นกลางของนิ ค มอุ ต สาหกรรมให้ ใ ช้ แ นวทางการออกแบบ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) และแนวทางตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
หรือตามเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐสําหรับกรณีอาคารสร้างใหม่ หรือตามเกณฑ์การประเมิน
ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่โดยสถาบัน
อาคารเขียวไทย (TREES - NC) หรือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของต่างประเทศ เช่น LEED : Leadership
in Energy and Environmental Design ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

หมวด ๑๔
การตรวจสอบการออกแบบ และก่อสร้าง
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ กนอ. ตรวจพบว่าการออกแบบของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและตามมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริ ก ารอื่ น ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ผู้ อ อกแบบ ผู้ ค วบคุ ม งานหรื อ ผู้ ก่ อ สร้ า ง แล้ ว แต่ ก รณี
ต้องรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ กนอ.กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

