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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ
ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และความในข้อ ๒ และ ๓ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่ง กฎหมาย คณะกรรมการการนิ คมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุต สาหกรรมบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมบริการเสนอแผนผัง และแบบก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็น รวมทั้งแผนผังการจัดพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อ กนอ. ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้จัด ตั้งหรือขยายนิคมอุต สาหกรรมบริการต้องจัด ให้มีบริษัท
วิศ วกรที่ปรึกษา วิศ วกรผู้ออกแบบ วิศ วกรควบคุมงานเป็น ผู้รับรองแผนผัง และแบบก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภคตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง
แล้วแต่กรณี ด้วย
สํ า หรั บ กรณี เ ขตพื้ น ที่ ใ ดที่ บุ ค คลใดได้ จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น เขตอุ ต สาหกรรม หรื อ
สวนอุตสาหกรรมหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์
จัดตั้งให้เขตพื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยได้ดําเนินการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นต้องจัดให้มี
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สําหรับนิคมอุตสาหกรรมบริการเสร็จแล้ว หากปรากฏว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อทําการ
สํารวจตรวจสอบว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการนั้น อยู่ในวิสัย ที่จะทําการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น ไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้หรือไม่ หากคณะทํางานเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัย
ที่จะดําเนินการได้ แต่ได้ดําเนินการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและสามารถรองรับการดําเนินงานของ
ผู้ประกอบกิจการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การควบคุมดูแล และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรมในเขตพื้นที่นั้น ให้ กนอ. ดําเนินการให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการต่อไป และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบีย บหรือประกาศเพื่อ
กํ า หนดรายละเอี ย ดในการออกแบบระบบสาธารณู ป โภค สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและบริ ก ารใน
นิคมอุตสาหกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาการเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ข้อ ๕ ระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ให้ออกแบบโดยการพิจารณาจากชนิด ความเร็วของยานพาหนะและลักษณะการจัดการจราจร ซึ่งต้อง
เหมาะสมกับความต้องการและการใช้สอยสําหรับกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบริการทั้งในปัจจุบันและ
การขยายตัวในอนาคตตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมการทางและจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง
และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจร ดังนี้
(๑) ถนนเป็นแบบ ๒ ช่องทาง (เดินรถ ๒ ช่องทาง ไป - กลับ) โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
๑๘.๐๐ เมตร และผิวจราจรแต่ละช่องทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และต้องจัดให้มีไหล่ทาง
เพื่อจอดรถกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดวางระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณการจราจร ชนิด ความเร็วของยานพาหนะ และลักษณะการจัดการจราจร
ที่เกิดขึ้นจริงจากกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบริการก็สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณออกแบบระบบถนน
ตามความเหมาะสมกับประเภทกิจการนั้นได้
(๒) ต้ อ งจั ด ที่ จ อดรถส่ ว นกลางให้ พ อเพี ย งและเหมาะสมกั บ ประเภทและกิ จ การใน
นิคมอุตสาหกรรมบริการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบจราจรโดยรวม
ข้อ ๖ ความลาดชันของผิวจราจรในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
(๑) ความลาดชัน ของผิวจราจรที่เป็น ทางเนิน ต้องไม่เกิน ร้อยละสี่ต่อทางราบ ๑๐๐ ส่ว น
และให้มีระดับราบรองรับ (Brake Grade)
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(๒) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางราบต้องไม่เกินร้อยละสองต่อทางราบ ๑๐๐ ส่วน
ความลาดชันของผิวจราจรนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานหลัก
วิศวกรรมการทางด้วย
ข้อ ๗ ผิวจราจรต้องเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาดด้วยแอสฟัลต์หรือปูทับด้ว ยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟัลต์ร องด้ว ยชิ้น วัสดุพื้นทางที่มีความหนา
และบดอัดแน่นตามมาตรฐานวิชาการกําหนด ดังนี้
(๑) ผิวจราจรที่เป็นประเภทคอนกรีตต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๑ เมตร เมื่อชั้นดินเดิม
C.B.R ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ หรือเมื่อชั้นดินทรุดตัวสม่ําเสมอแล้ว C.B.R ต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๓
(๒) ผิวจราจรที่เป็นประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร
เมื่อพื้นดินอ่อนจนถึงพื้นดินแข็ง C.B.R ตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป
ผิวจราจรนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมการทางด้วย
ข้อ ๘ ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือลํารางสาธารณประโยชน์ที่มีความจําเป็นจะต้องสร้างเป็นสะพาน
สะพานท่อ หรือท่อลอด แล้วแต่กรณี ให้ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาการ
ข้อ ๙ ถนนที่เป็นทางเข้าออกของนิคมอุต สาหกรรมบริการที่บรรจบกับทางหลวงแผ่น ดิน
หรือทางสาธารณประโยชน์ต้องมีความกว้างของเขตทางตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
ข้อ ๑๐ ระดับความสูงของถนนต้องสอดคล้องกับระบบระบายน้ําในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
และต้องได้ระดับและมาตรฐานกับทางสาธารณประโยชน์
ข้อ ๑๑ ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้บนเนิน (Slope) ตลอดแนวสองข้างถนน หรือดําเนินการอื่นใด
เพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง (Slope Protection) พร้อมทั้งปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้
บริเวณเกาะกลางถนนด้วย
ข้อ ๑๒ ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์สะท้อนแสงไฟบริเวณ
ที่เป็นเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก ทางโค้ง ร่อง หรือสันนูนของถนนทุกแห่ง และแสดงให้เห็น
ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอในบริเวณถนนตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัย
ที่กรมทางหลวงกําหนด
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์การออกแบบระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมบริการ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการด้วย
หมวด ๒
ระบบระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วม
ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย” หมายความว่า เขตนิคมอุตสาหกรรมบริการซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางระบายน้ํา
(Flood Way) หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายที่เกิดจากน้ําท่วมหรือภัยอันตรายอันเกิดจากสภาวะของ
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น้ําที่ไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ํา ลําธาร หรือทางน้ําเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ํา หรือเกิดจาก
การสะสมปริมาณของน้ําบนพื้น ที่ซึ่ง ระบายน้ําออกไม่ทัน ทําให้น้ําท่ว มพื้น ที่บริเวณนั้น หรือบริเวณ
ที่เคยเกิดเหตุประสบอุทกภัย
“อัตราน้ําฝนไหลนอง” (Stromwater Runoff Rate) หมายความว่า อัตราที่นํ้าไหลเข้าท่อ
หรือรางระบายน้ํามีค่าเท่ากับส่วนของฝนที่ตกลงมาบนพื้นดิน และไหลนองไปตามพื้นในช่วงระหว่าง
ที่ฝนกําลังตก รวมถึงภายหลังจากที่ฝนได้หยุดตก
ข้อ ๑๕ การคํานวณปริมาณน้ําฝนไหลนองจะกําหนดให้บริเวณน้ําไหลนองมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ําฝนโดยตรง โดยให้มีสัดส่วนน้ําฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “วิธีเรชั่นแนล” (Rational Method)
ตามสูตรการคิดคํานวณดังนี้ Q = ๐.๒๗๘ CIA
Q = อัตราน้ําฝนไหลนองสูงสุดในท่อ หรือรางระบายน้ํา ณ จุดที่พิจารณาหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
C = สัมประสิทธิ์การไหลนอง เป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วยขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของบริเวณนั้น
I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
A = พื้นที่ที่จะระบายน้ําออกเป็นตารางกิโลเมตร
ข้อ ๑๖ ระบบระบายน้ําฝนให้ใช้แบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด (Closed Conduits) พร้อมบ่อพักก็ได้
และต้องจัดให้มีบ่อพักน้ําฝน (Retention Pond) เพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ การไหลของน้ําต้องมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร
ต่อวินาทีเพื่อป้องกันการตกตะกอน
ข้อ ๑๗ อัตราการไหลของน้ําในคลองระบาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ให้มีความเร็วการไหลของน้ําตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน
๓.๐๐ เมตรต่อวินาที
(๒) กรณีคลองดิน ให้มีความเร็วการไหลของน้ําตั้งแต่ ๐.๔๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๐๐ เมตรต่อวินาที
การกําหนดความเร็ว การไหลของน้ําตาม (๑) และ (๒) ต้องคํานึงถึง การตกตะกอนและ
การกัดเซาะดินด้วย
ข้อ ๑๘ กรณีการออกแบบระบบระบายน้ําฝนสําหรับนิคมอุตสาหกรรมบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ต่ออุทกภัยให้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ความสามารถของแหล่งรับน้ําภายนอกเพื่อรองรับน้ําจากนิคมอุตสาหกรรมบริการ
(๒) ทิศทางการไหลของน้ํา รอบบริเวณพื้น ที่ ที่เสี่ย งต่ออุ ท กภั ย ทั้ งในภาวะปกติแ ละกรณี
เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย
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ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมบริการประสานกับผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งรับน้ํา
เพื่อบํารุงรักษาแหล่งรับน้ําให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรับน้ําตามที่ได้ออกแบบไว้เป็นประจําทุกปี
ข้อ ๑๙ นิคมอุตสาหกรรมบริการใดมีความจําเป็น จะต้องระบายน้ําออกนอกพื้นที่ ให้ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ําสํารองซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์เพื่อรองรับเหตุกรณีฉุกเฉิน
เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นต้น ณ บริเวณบ่อพักน้ําฝน (Retention Pond)
กรณีการระบายน้ําออกนอกพื้น ที่ต ามวรรคหนึ่ง หากเป็น นิคมอุตสาหกรรมบริการที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ต้องระบายน้ําด้วยเครื่องสูบน้ําที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้ําสํารอง
ซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ให้ได้ร้อยละหนึ่งร้อยของปริมาณน้ําที่คํานวณได้ภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมง
บ่อพักน้ําฝนตามวรรคหนึ่ง จะต้องสร้างถนนให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และสะดวก
ในการบํารุงรักษา โดยมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร
และมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๐ กรณีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการใดมีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีน้ําท่วมขัง จะต้องก่อสร้าง
คันกั้น น้ําล้อมรอบพื้นที่โ ครงการเพื่อป้องกันน้ําท่ว มและป้องกันน้ําจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้น ที่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้ําต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้ําจากภายนอกโครงการ โดยใช้เกณฑ์ระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบสิบปีเป็นฐาน
ในการคํานวณ และต้องคํานึงถึงสภาพน้ําไหลหรือน้ําซึมผ่านฐานเขื่อนและใต้เขื่อนด้วย
(๒) คันกั้นน้ําต้องมีความสูงกว่าระดับน้าํ ท่วมสูงสุดในรอบสิบปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) สันเขื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้เป็นทางซ่อมบํารุง (Service Road) โดยมีผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลงทุกระยะ
๘๐๐.๐๐ เมตร สําหรับการบํารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน หรือเสนอรูปแบบทางซ่อมบํารุง
(Service Road) และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
(๔) การก่อสร้างคันกั้นน้ําต้องไม่ขวางทางน้ําหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่ว มบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ แต่หากมีเหตุจําเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ําขวางทางน้ําหลาก ให้จัดทําร่องน้ําเพื่อระบายน้ํา
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้ําสาธารณะได้โดยสะดวก
ในกรณีที่มีความจําเป็น กนอ. อาจพิจารณาให้ดําเนินการถมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด โดยให้ถมดิน
สูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุด ในรอบสิบปีแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร หรือดําเนินการอื่นใด
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เพื่อป้องกันน้ําท่วมก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
ตลอดจนกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกําหนด
ข้อ ๒๑ กรณีนิคมอุตสาหกรรมบริการใดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุทกภัย จะต้องดําเนินการ
ก่อสร้างคันกั้นน้ําล้อมรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันน้ําท่วมและป้องกันน้ําจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้นที่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมบริการ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้ําต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้ําจากภายนอกโครงการ โดยใช้เกณฑ์ระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปีเป็นฐาน
ในการคํานวณ และต้องคํานึงถึงสภาพน้ําไหลหรือน้ําซึมผ่านฐานเขื่อนและใต้เขื่อนด้วย
(๒) คันกั้นน้ําต้องมีความสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี โดยมีระยะส่วนเผื่อความสูง
(Free Board) ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) สันเขื่อนต้องออกแบบให้สามารถใช้เป็นทางซ่อมบํารุง (Service Road) โดยมีผิวจราจรกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
และต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลงทุกระยะ ๘๐๐.๐๐ เมตรสําหรับการบํารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน
หรือเสนอรูปแบบทางซ่อมบํารุง (Service Road) และทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
(๔) การก่อสร้างคันกั้นน้ําต้องไม่ขวางทางน้ําหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ําท่ว มบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ แต่หากมีเหตุจําเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้ําขวางทางน้ําหลาก ให้จัดทําร่องน้ําเพื่อระบายน้ํา
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้ําสาธารณะได้โดยสะดวก
(๕) การก่อสร้างคันกั้นน้ําจะต้องประสานกับหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัด ระบบการระบายน้ํารอบนิคมอุต สาหกรรมบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนลดผลกระทบทั้งกรณีปริมาณของน้ําและทิศทางการไหลของน้ําที่ไหลเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมบริการ
(๖) ต้องจัดให้มีระบบการติดตามสถานการณ์น้ํา การเฝ้าระวังระดับน้ําภายนอก และการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงเสนอแผนป้องกันและมาตรการภาวะฉุกเฉินกรณีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ตลอดจน
การตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วมเป็นประจํา พร้อมทั้งให้รายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวต่อ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี
(๗) ต้องจัดให้มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการคํานวณและออกแบบระบบ
ระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วม
ในกรณีที่มีความจําเป็น กนอ. อาจพิจารณาอนุญาตให้ดําเนินการถมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด
โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้ําท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปีแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันน้ําท่วมก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิน ตลอดจนกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกําหนด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์การออกแบบระบบระบายน้ําฝนและระบบป้องกันน้ําท่วมนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือวิชาการกําหนดด้วย
หมวด ๓
ระบบประปา
ข้อ ๒๓ คุณภาพน้ําประปาในเขตนิคมอุตสาหกรรมบริการต้องได้ค่ามาตรฐานของการประปา
นครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ําใช้สําหรับประเภท
ของกิจการแต่ละประเภทของนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ข้อ ๒๔ นิค มอุต สาหกรรมบริ ก ารใดมีค วามประสงค์ จ ะใช้ ร ะบบประปาโดยการผลิต จาก
แหล่งน้ําผิวดิน (ระบบน้ําดิบ) ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้น้ําดิบที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ําเพื่อการประปา
ของการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค หรือมาตรฐานน้ําดิบขององค์การอนามัยโลก
แล้วแต่กรณี และต้องมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้น้ําในนิคมอุตสาหกรรมบริการนั้นตลอดทั้งปี
ข้อ ๒๕ นิคมอุตสาหกรรมบริการใดมีความประสงค์จะใช้น้ําประปาจากระบบการผลิตน้ําประปา
ขึ้นเอง ต้องออกแบบระบบประปาให้มีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้น้ําในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
และให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อ ๒๓ รวมถึงกรณีที่ใช้น้ําประปาจากภายนอกโครงการด้วย
ข้อ ๒๖ การคิดคํานวณปริมาณความต้องการใช้น้ํา ให้พิจารณาจากการใช้น้ําตามประเภทของ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ หรือจากข้อมูลปริมาณน้ําใช้ที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบการบริการ
และการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการขยายตัวในอนาคตด้วย
ข้อ ๒๗ ระบบการจ่ายน้ําประปา ให้ดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจ่ายน้ําประปาให้ใช้โดยวิธีการแบบอัดแรงดันในเส้นท่อ หรือระบบหอถังสูงซึ่งมีแรงดันน้ํา
ในท่อไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖.๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
(๒) ถังสําหรับเก็บน้ําประปาต้องมีความจุอย่างน้อยแปดชั่วโมงของค่าความต้องการใช้น้ําสูงสุดต่อวัน
โดยรวมถึงปริมาณน้ําสํารองสําหรับการดับเพลิงด้วย
(๓) การออกแบบติดตั้งระบบท่อประปาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และได้มาตรฐาน
ตามหลักวิชาวิศวกรรม
ข้อ ๒๘ กรณีระบบประปาซึ่งจัดให้มีในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมบริการใดได้ผลิตน้ําใช้
ในพื้นที่ดังกล่าวในปริมาณและคุณภาพตามทีก่ ําหนดไว้ในหมวดนี้ และน้ําที่ผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่นั้นยังคงเหลือ
และเพียงพอสําหรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. ให้พื้นที่ที่พัฒนา
เพิ่มเติมนั้นใช้ระบบประปาของพื้นที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปได้โดยไม่ต้องก่อสร้างระบบประปาขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้
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ต้องดําเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมและวิชาการด้วย
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการใช้น้ําในปริมาณเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสามารถ
ในการผลิตจากระบบประปาที่มีอยู่เดิม ให้ทําการก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ทันที
หมวด ๔
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ข้อ ๒๙ การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การคํานวณปริมาณน้ําเสีย (Designed Flow) เพื่อการออกแบบ ให้คิด คํานวณโดย
ใช้ค่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณน้ําใช้และปริมาณน้ํารั่วซึมเข้าเส้นท่อ
ในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจริงก็สามารถคํานวณจากข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม
กับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบริการนั้นได้
(๒) ต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน้ําเสีย ของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมบริการ
และการบําบัดน้ําเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด โดยต้องจัดให้มีบ่อเก็บน้ําทิ้ง
หลั งการบํ าบั ด (Holding Pond) เพื่ อเป็ น จุ ด ติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ าทิ้ ง ก่ อนที่ จะระบายลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่น ใด หากนิคมอุตสาหกรรมบริการใดมีการระบายน้ําทิ้ง
ที่ผ่านการบําบัดลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะต้องพิจารณาศักยภาพการรองรับของแหล่งน้ําสาธารณะนั้นด้วย
(๓) การบําบัดและกําจัดสลัดจ์ (Sludge Treatment and Disposal) ที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หรืออาจส่งสลัดจ์ให้แก่ผู้รับบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายรับไปดําเนินการบําบัดและกําจัดก็ได้
ข้อ ๓๐ ระบบระบายน้ําเสีย (Sewerage System) ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ระบบระบายน้ําเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดยเด็ดขาด
(๒) น้ําเสีย ที่เกิด ขึ้นจากเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรีให้ระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ําเสีย
(๓) ท่อระบายน้ําเสียต้องเป็นระบบท่อปิด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร
และมีความลึกของท้องท่อสูงสุดต้องไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร หากมีข้อจํากัดด้านสภาพพื้นที่ทําให้ต้องติดตั้ง
ท่อระบายน้ําเสียที่ความลึกของท้องท่อมากกว่า ๔.๐๐ เมตร ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบท่ออื่น ๆ
ตลอดจนการซ่อมบํารุงในอนาคต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย
กําหนด
(๔) ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้ําเสีย (Manhole) ต้องไม่เกิน ๔๐.๐๐ เมตร
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ข้อ ๓๑ กรณีระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งจัดให้มีในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมบริการใด
ได้บําบัดน้ําเสียในพื้นที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ และระบบบําบัดน้ําเสียนั้นยังคงมี
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอสําหรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากที่ได้รับ
อนุญาตจาก กนอ. ให้พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมนั้น ใช้ระบบบําบัด น้ําเสียของพื้นที่ที่พัฒนาแล้ว ต่อไปได้
โดยไม่ต้องก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านวิศวกรรมและวิชาการด้วย
ภายใต้ บั ง คั บตามวรรคหนึ่ ง หากได้ มี การบํ า บั ด น้ํ าเสี ย ในปริ มาณเกิ น กว่ าร้ อ ยละ ๗๐
ของความสามารถในการบําบัดน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่เดิม ให้ทําการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
แห่งใหม่ทันที
หมวด ๕
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ข้อ ๓๒ ผู้จัด ตั้ง หรือขยายนิ คมอุต สาหกรรมบริการต้ องจัด ให้มีร ะบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ภายในนิคมอุต สาหกรรมบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของผู้ประกอบกิจการหรือ
ผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบริการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
เพื่อให้บริการโดยทั่วไปด้วย
หมวด ๖
ระบบไฟฟ้า
ข้อ ๓๓ การออกแบบระบบไฟฟ้าต้องจัดทําตามแบบแปลน แผนผังตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๔ สายไฟฟ้า และอุ ปกรณ์เ กี่ย วกั บไฟฟ้ าทุ กชนิ ด ที่ ใช้ กับ ระบบไฟฟ้ าต้ องมีคุ ณ สมบั ติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง
กําหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ ให้ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการให้เพียงพอกับ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมบริการนั้น
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมบริการใดที่มีพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือการไฟฟ้านครหลวงกําหนด แล้วแต่กรณี
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หมวด ๗
ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย
ข้อ ๓๖ ระบบท่อน้ําดับ เพลิง ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือสํา หรับใช้ในการดับเพลิง และ
ป้องกันอุบัติภัยในหมวดนี้ ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะ ประเภทและขนาดของกิจการโรงงานหรือ
กิจการการบริการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ และต้องได้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยหรือมาตรฐาน
ทางราชการกําหนด
ข้อ ๓๗ หัวดับเพลิง (Hydrant) ที่ใช้ในระบบดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแบบเปียก (Wet Barrel)
(๒) ขนาดของท่อต่อทางน้ําเข้าหัว ดับเพลิงกับระบบท่อน้ําดับเพลิงต้องมีข นาดไม่น้อยกว่า
๑๕๐.๐๐ มิลลิเมตร และหัวน้ําออกขนาด ๖๕.๐๐ มิลลิเมตร พร้อมประตูน้ําจํานวนสองทาง
(๓) หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงต้องเป็นหัวต่อแบบสวมเร็วชนิดตัวเมีย พร้อมฝาครอบและโซ่
(๔) ระยะห่างระหว่างท่อดับเพลิงแต่ละหัวต้องไม่เกิน ๑๕๐.๐๐ เมตร
ข้อ ๓๘ ระบบส่งน้ําดับเพลิงต้องมีความเหมาะสมและมีแรงดันน้ําปลายท่อดับเพลิงที่จุดไกลสุด
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้ระบบเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดันน้ําได้
ข้อ ๓๙ ให้ จั ด รถดั บ เพลิง ไว้ พ ร้ อมใช้ ป ฏิบั ติ ง านเมื่ อ เกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ซึ่ง มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐาน NFPA 1901 Standard for Automotive Fire Apparatus ตามจํานวนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องตามลักษณะ ประเภท และขนาดของกิจการการบริการและกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
แต่หากนิคมอุต สาหกรรมบริการใดตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ให้บริการเกี่ย วกับ
การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยอยู่แล้ว ให้นิคมอุตสาหกรรมบริการนั้นใช้บริการจากหน่วยงานดังกล่าวได้
ข้อ ๔๐ ให้มีมาตรการป้องกัน อุบัติภัย และแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินอื่น โดยต้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนบุคลากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมต่อกรณีดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หมวด ๘
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๔๑ ในหมวดนี้
“กากอุตสาหกรรม” หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ของเสียไม่อันตราย ซึ่งหมายความถึงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่มีองค์ประกอบ หรือไม่ปนเปื้อนสารอันตราย หรือไม่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด
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และของเสียอันตราย ซึ่งหมายความถึงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอันตราย
หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด
“มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่หรือบริเวณใด ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ เช่น อาคารสํานักงาน
อาคารพาณิชย์ สถานบริการ ที่พักอาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกากอุตสาหกรรม
ข้อ ๔๒ การคิดคํานวณปริมาณกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ประเมินจากข้อมูล
อัตราการเกิดกากอุตสาหกรรม และมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการหรือประเมินจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
จากการประกอบกิจการโรงงานหรือกิจการการบริการ
ข้อ ๔๓ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ใช้บริการการจัด การกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากผู้รับบริการกําจั ด
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการได้
(๒) กรณีนิคมอุตสาหกรรมบริการใดมีความประสงค์จะสร้างระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลขึ้นเอง ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุต สาหกรรมบริการ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๔๔ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอื่นใด นอกจากที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้แล้ว ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการหรือหน่วยงานราชการกําหนดด้วย
หมวด ๙
ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔๕ ให้ดําเนินการติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ดังนี้
(๑) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดอัตรา
การไหลของน้ําทิ้ง เครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) และหรือเครื่องตรวจวัด
ซีโ อดี (Chemical Oxygen Demand) โดยให้เริ่มเดิน ระบบเครื่องตรวจวัดคุณ ภาพน้ําทิ้งอัต โนมัติ
เมื่อมีน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
(๒) ติดตามผลการปฏิบัติต ามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบริการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการว่าจ้างบุคคลที่สามหรือ
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หน่วยงานกลาง (Third Party) ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดําเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติต ามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ให้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตาม (๒) ทุก ๆ หกเดือน
หรือสองครั้งต่อปีตามแนวทางที่สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด
(๔) ติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๑๐
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๔๖ เพื่อรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมบริการ ให้ผู้จัดตั้ง
หรือขยายนิคมอุตสาหกรรมบริการจัด ให้มีสิ่งแสดงแนวเขตหรือขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรมบริการ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจตราและรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณถนนหรือ
ทางเข้า - ออกของนิค มอุต สาหกรรมบริก ารเป็น ประจํ าตลอดเวลา ตลอดจนบริเ วณอื่ น ที่จํ าเป็ น
นอกจากนี้ให้ติดตั้งระบบระวังภัยอื่นๆ เช่น กล้องวงจรปิด หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
หรือเทียบเท่า ณ บริเวณถนนหรือทางเข้า - ออกของนิคมอุตสาหกรรมบริการและบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยด้วย
ข้อ ๔๗ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ
หรือผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบริการที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย นอกจากจะต้องดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๔๖ อย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
และก่อความเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรมบริการ โดยอาจพิจารณาเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หรืออุปกรณ์สําหรับการป้องกันภัยหรือระวังภัย หรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นใด หรือขอความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็นและเหมาะสม
หมวด ๑๑
การจัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ข้อ ๔๘ ในหมวดนี้
“พื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)” หมายถึง พื้นที่แนวกันชนที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศ
เช่น เป็นแหล่งพักน้ํา หรือพื้นที่สวนที่มีการปรับภูมิทัศน์แล้ว หรือพื้นที่สีเขียวที่มีแนวต้นไม้โดยรอบ เป็นต้น
ข้อ ๔๙ การจัดสรรพื้นที่สําหรับการประกอบกิจการแต่ละประเภทในนิคมอุตสาหกรรมบริการ
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) พื้นที่สําหรับการประกอบกิจการการบริการต้องแยกออกจากพื้นที่สําหรับการประกอบ
กิจการโรงงาน
(๒) ให้มีพื้นที่สําหรับการประกอบกิจการโรงงานได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๕๐ นอกเหนื อ จากการจั ด สรรพื้ น ที่ ต ามข้ อ ๔๙ แล้ ว ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ขตพื้ น ที่ ร ะบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่สีเขีย ว และพื้น ที่แ นวกัน ชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt)
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นิคมอุต สาหกรรมบริการที่มีพื้น ที่เกิน กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้น ที่ระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ไร่
ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของพื้นที่ดังกล่าว
โดยมีแนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๒) นิคมอุตสาหกรรมบริการที่มีพื้นที่เกินกว่า ๕๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมด โดยมีแนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการ
กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๓) นิค มอุ ต สาหกรรมบริ ก ารที่ มี พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิน ๕๐๐ ไร่ ให้ มี พื้น ที่ ร ะบบสาธารณู ป โภค
สิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
ของจํานวนพื้นที่ทั้งหมด โดยมีแนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco - Belt) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริการ
กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๑ บรรดาแบบแปลน แผนผังของระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการอื่น
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. ในวันที่ข้อบังคับใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขออนุมัติตามข้อบังคับนี้
โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุมัติดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ กนอ. มีอํานาจ
สั่ง ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ได้ ต ามความจํ าเป็ น หรื อผู้ จั ด ตั้ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมบริ การจะขอแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
เพื่อให้เป็นตามข้อบังคับนี้ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

