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ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิง่ อานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
และบริการในนิคมอุตสาหกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๒ และความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศั ย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ให้ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมเสนอแผนผังและแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่จาเป็น รวมทั้งแผนผังการจัดพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อ กนอ. ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง ผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษา วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงานเป็นผู้รับรองแผนผังและแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่จาเป็นตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ด้วย
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สาหรับกรณีเขตพื้นที่ใดที่บุคคลใดได้จัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นเขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์จัดตั้งให้
เขตพื้นที่นั้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้
ดาเนินการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่จาเป็นต้องจัดให้มี
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมเสร็จแล้ว หากปรากฏว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
ดังกล่าวแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะทางานขึ้นเพื่อทาการสารวจ
ตรวจสอบว่าระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการนั้นอยู่ในวิสัยที่จะทาการปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ได้หรือไม่ หากคณะทางานเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการ
ได้ แต่ได้ดาเนินการถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและสามารถรองรับการดาเนินงานของผู้ประกอบกิจการ
ได้ โ ดยไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริห ารจั ด การ การควบคุ ม ดู แ ล และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัยตามลักษณะของกลุ่มกิจกรรมในเขตพื้นที่นั้น ให้ กนอ. ดาเนินการให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป และให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ว่ า การรั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ านาจออกระเบี ย บหรื อ ประกาศ
เพื่อกาหนดรายละเอียดในการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานวิชาการเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
ระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๖ การออกแบบระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมการทางและจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง และมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการจราจรกาหนด โดยให้มีแบบถนน ตลอดจนขนาดของเขตทางและผิวจราจรเป็นสัดส่วน
กับขนาดของนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) นิ คมอุต สาหกรรมที่ มีพื้น ที่เ กินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป ให้ ออกแบบถนนสายประธาน
เป็นแบบถนน ๔ ช่องทาง มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ เมตร
โดยมีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตรต่อข้าง
(๒) นิ คมอุต สาหกรรมที่มีพื้น ที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้น ไป แต่ไ ม่เ กิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีถ นน
สายประธานเป็นแบบถนน ๒ ช่องทาง มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๗.๐๐ เมตร และให้มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตรต่อข้าง อีกทั้งจะต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอสาหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้
(๓) นิค มอุต สาหกรรมที่มีข นาดตั้ง แต่ ๑๐๐ ไร่ขึ้น ไป แต่ไ ม่เ กิน ๕๐๐ ไร่ ให้มีถ นน
สายประธานเป็นแบบถนน ๒ ช่องทาง มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๗.๐๐ เมตร และให้มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตรต่อข้าง อีกทั้งจะต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอสาหรับให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ ตามที่ กนอ. เห็นชอบ
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(๔) นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ ให้มีถนนสายประธานเป็นแบบถนน ๒ ช่องทาง
มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร โดยมีไหล่ทางและทางเท้า
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตรต่อข้าง ทั้งนี้ ตามที่ กนอ. เห็นชอบ
ข้อ ๗ ความลาดชันของผิวจราจรในนิคมอุตสาหกรรม ให้ดาเนินการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางเนินต้องไม่เกินร้อยละสี่ต่อทางราบ ๑๐๐ ส่วนและให้
มีระดับราบรองรับ (BRAKE GRADE)
(๒) ความลาดชันของผิวจราจรที่เป็นทางราบต้องไม่เกินร้อยละสองต่อทางราบ ๑๐๐ ส่วน
ข้อ ๘ ผิวจราจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กลาด
ด้วยแอสฟัลต์หรือปูทับด้วยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟัลต์รองด้วยชิ้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดแน่น
ตามมาตรฐานวิชาการกาหนด ดังนี้
(๑) ผิวจราจรที่เป็นประเภทคอนกรีต ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๑ เมตร เมื่อชั้นดินเดิม
C.B.R. ไม่น้อยกว่าร้อยละสามหรือเมื่อชั้นดินทรุดตัวสม่าเสมอแล้ว C.B.R. ต้องไม่มากกว่าร้อยละสาม
(๒) ผิวจราจรที่เป็นประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องมีค วามหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร
เมื่อพื้นดินอ่อนจนถึงพื้นดินแข็ง C.B.R. ตั้งแต่ร้อยละหนึ่งขึ้นไป
ข้อ ๙ ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือลารางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีความจาเป็นจะต้องสร้างเป็นสะพาน
สะพานท่อ หรือท่อลอด แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาการกาหนด
ข้อ ๑๐ ถนนที่ เ ป็ น ทางเข้ า ออกของนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ บ รรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หรื อ
ทางสาธารณประโยชน์ต้องมีความกว้างของเขตทางให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
ข้อ ๑๑ ระดับความสูงของถนนต้องสอดคล้องกับระบบระบายน้าในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ต้องได้ระดับและมาตรฐานกับทางสาธารณะด้วย
ข้อ ๑๒ ให้ปลูกหญ้าหรือปลูกต้นไม้บนเนิน (Slope) ตลอดแนวสองข้างถนน หรือดาเนินการ
อื่นใดเพื่อป้องกันการทรุดตัวของไหล่ทางลาดเอียง (Slope Protection)
ข้อ ๑๓ ให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์สะท้อนแสงไฟบริเวณ
เกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก ทางโค้ง ร่อง หรือสันนูนของถนนทุกแห่งโดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ตลอดจนการจัดให้มีระบบไฟฟ้าที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในบริเวณถนนตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัย
ที่กรมทางหลวงกาหนด
ข้อ ๑๔ การออกแบบและก่อสร้างระบบถนนภายในหรือทางเชื่ อมต่อกับถนนหรือทางภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้ดาเนินการตามมาตรฐานวิชาการกาหนดด้วย
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หมวด ๒
ระบบระบายน้าฝนและระบบป้องกันน้าท่วม
ข้อ ๑๕ ในหมวดนี้
“อัตราน้าฝนไหลนอง” (Stromwater Runoff Rate) หมายความว่า อัตราที่น้าไหลเข้ าท่อ
หรือรางระบายน้ามีค่าเท่ากับส่วนของฝนที่ตกลงมาบนพื้นดิน และไหลนองไปตามพื้นในช่วงระหว่าง
ที่ฝนกาลังตก รวมถึงภายหลังจากที่ฝนได้หยุดตก
“พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุประสบอุทกภัย หรือบริเวณ
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เช่น บริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา ลุ่มน้าท่าจีน เป็นต้น
ข้อ ๑๖ การคานวณปริมาณน้าฝนไหลนอง จะกาหนดให้บริเวณน้าไหลนองมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้าฝนโดยตรง โดยให้มีสัดส่วนน้าฝนที่ตกลงมาบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “วิธีเรชั่นแนล” (Rational Method)
ตามสูตรการคิดคานวณดังนี้ Q = ๐.๒๗๘ CIA
Q = อัตราน้าฝนไหลนองสูงสุดในท่อ หรือรางระบายน้า ณ จุดที่พิจารณาหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที
C = สัมประสิทธิ์การไหลนอง เป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วย ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของบริเวณนั้น
I = ความเข้มเฉลี่ยของฝนที่ตกเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
A = พื้นที่ที่จะระบายน้าออกเป็นตารางกิโลเมตร
ข้อ ๑๗ ระบบระบายน้าฝนให้ใช้แบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด (Closed Conduits) พร้อมบ่อพัก
ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
สาหรับเขตที่พักอาศัยและเขตพาณิชยกรรมให้ใช้เป็นแบบรางเปิดหรือแบบท่อปิด (Closed Conduits)
พร้อมบ่อพักก็ได้ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และให้การไหลของน้ามีความเร็วไม่น้อยกว่า
๐.๖๐ เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันการตกตะกอน
ข้อ ๑๘ อัตราการไหลของน้าในคลองระบาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีรางระบายน้า ค.ส.ล. ให้มีความเร็วการไหลของน้าตั้งแต่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน
๓.๐๐ เมตรต่อวินาที
(๒) กรณีคลองดิน ให้มีความเร็วการไหลของน้าตั้งแต่ ๐.๔๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร
ต่อวินาที
การกาหนดความเร็ว การไหลของน้าตาม (๑) และ (๒) ต้องคานึงถึงการตกตะกอนและ
การกัดเซาะดินด้วย
ข้อ ๑๙ กรณีการออกแบบระบบระบายน้าฝนสาหรับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่เสีย่ งต่ออุทกภัย
ให้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ความสามารถของแหล่งรับน้าภายนอกเพื่อรองรับน้าจากนิคมอุตสาหกรรม
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(๒) ทิศทางการไหลของน้ารอบบริเวณพื้นที่ เสี่ยงต่ออุทกภัย ทั้งในภาวะปกติและกรณีเมื่อเกิด
เหตุอุทกภัย
ให้ ผู้ จั ด ตั้ ง หรื อ ขยายนิ ค มอุ ต สาหกรรมประสานกั บ ผู้ ดู แ ลหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ ง รั บ น้ า
เพื่อบารุงรักษาแหล่งรับน้าให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรับน้าตามที่ได้ออกแบบไว้เป็นประจาทุกปี
ข้อ ๒๐ นิคมอุตสาหกรรมที่มีความจาเป็นต้องระบายน้าออกนอกพื้นที่ ให้ดาเนินการติดตั้ง
เครื่องสูบน้าที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นระบบหลัก และเครื่องสูบน้าซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์เป็นระบบ
สารองไว้สาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ บริเวณบ่อรับน้า (Retention Pond) เพื่อทาการสูบน้าจากบ่อรับน้าดังกล่าว
และระบายลงสู่ระบบระบายน้าฝนต่อไป
กรณีการระบายน้าออกนอกพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
อุทกภัย ต้องระบายน้าให้ได้ร้อยละหนึ่งร้อยของปริมาณน้าที่คานวณได้ภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมง ทั้งนี้
ไม่ว่าจะด้วยเครื่องสูบน้าที่เดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้าสารองซึ่งเดินด้วยเครื่องยนต์ก็ตาม
บ่อรับน้า (Retention Pond) ตามวรรคหนึ่ง ต้องสร้างถนนให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
และสะดวกในการบารุงรักษา โดยมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร
และมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๑ กรณีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่มและมีน้าท่วมขังต้องก่อสร้างคันกั้นน้า
ล้อมรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน น้าท่วมและป้องกันน้าจากบริเวณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้าต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้าจากภายนอกโครงการ โดยให้คานึงถึงสภาพน้าไหลหรือน้าซึมผ่านฐานเขื่อน
และใต้เขื่อนด้วย
(๒) คันกั้นน้าต้องมีความสูงกว่าระดับน้าท่วมสูงสุดในรอบสิบปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้าต้องไม่ขวางทางน้าหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้าท่วมบริเวณพืน้ ที่
โดยรอบ แต่หากมีเหตุจาเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้าขวางทางน้าหลาก ให้จัดทาร่องน้าเพื่อระบายน้า
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้าสาธารณะได้โดยสะดวก
(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางสาหรับการซ่อมบารุง (Service Road) ด้วย โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลงทุกระยะ
๘๐๐.๐๐ เมตรสาหรับการบารุงรักษาปกติทั่ว ไปและในภาวะฉุกเฉิน หรือเสนอรูปแบบทางสาหรับ
การซ่อมบารุง (Service Road) และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
(๕) ในกรณีที่มีความจาเป็น กนอ. อาจพิจารณาให้ดาเนินการถมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด
เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้ โดยให้ถมดินสูงกว่าระดั บน้าท่วมสูงสุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกาหนด ตลอดจนกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
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ข้อ ๒๒ นิ คมอุต สาหกรรมซึ่งอยู่ในพื้ นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ต้องด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ า
ล้อมรอบพื้น ที่โ ครงการเพื่อป้องกั น น้ าท่ว มและป้อ งกันน้าจากบริเ วณรอบนอกไหลเข้าสู่พื้น ที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) คันกั้นน้าต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นเขื่อน และมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการต้านทานแรงดันน้าจากภายนอกโครงการ โดยใช้เกณฑ์ระดับน้าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปีเป็นฐาน
ในการคานวณ และต้องคานึงถึงสภาพน้าไหลหรือน้าซึมผ่านฐานเขื่อนและใต้เขื่อนด้วย
(๒) คันกั้นน้าต้องมีความสูงกว่าระดับน้าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี โดยกาหนดระยะส่วนเผื่อ
ความสูง (Free Board) ไว้ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เซนติเมตร
(๓) การก่อสร้างคันกั้นน้าต้องไม่ขวางทางน้าหลากเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้าท่วมบริเวณพืน้ ที่
โดยรอบ แต่หากมีเหตุจาเป็นจะต้องก่อสร้างคันกั้นน้าขวางทางน้าหลาก ให้จัดทาร่องน้าเพื่อระบายน้า
ที่จะท่วมขังให้ไหลออกสู่ทางน้าสาธารณะได้โดยสะดวก
(๔) สันเขื่อนต้องออกแบบให้มีทางสาหรับการซ่อมบารุง (Service Road) ด้วย โดยมีผิวจราจร
กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เซนติเมตร ตลอดจนต้องจัดให้มีทางขึ้น - ลง
ทุกระยะ ๘๐๐.๐๐ เมตรสาหรับการบารุงรักษาปกติทั่วไปและในภาวะฉุกเฉิน หรือเสนอรูปแบบ
ทางสาหรับการซ่อมบารุง (Service Road) และทางขึ้น - ลงที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่
(๕) การก่อสร้างคันกั้นน้าจะต้องประสานกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดระบบการระบายน้ารอบนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ลดผลกระทบทั้งกรณีปริมาณของน้าและทิศทางการไหลของน้าที่ไหลเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรม
(๖) ต้องจัดให้มีระบบการติดตามสถานการณ์น้า การเฝ้าระวังระดับน้าภายนอก และการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงเสนอแผนป้องกันและมาตรการภาวะฉุกเฉินกรณีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ตลอดจน
การตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้าฝนและระบบป้องกันน้าท่วมเป็นประจา พร้อมทั้งให้รายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวต่อ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี
(๗) ต้องจัดให้มีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการคานวณและออกแบบระบบ
ระบายน้าฝนและระบบป้องกันน้าท่วมสาหรับพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยด้วย
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น กนอ. อาจพิ จ ารณาให้ ด าเนิ น การถมพื้ น ที่ บ างส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด
เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยก็ได้ โดยให้ถมดินสูงกว่าระดับน้าท่วมสูงสุดในรอบเจ็ดสิบปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า
๕๐.๐๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกาหนด
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์การออกแบบระบบระบายน้าฝนและระบบป้องกันน้าท่วมนอกจากที่กาหนด
ไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือมาตรฐานวิชาการกาหนดด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมวด ๓
ระบบน้าประปา
ข้อ ๒๔ คุณภาพของน้าประปาที่ใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต้องได้ค่ามาตรฐานของการประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้าใช้สาหรับประเภทของกิจการ
แต่ละประเภทของนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ
ข้อ ๒๕ นิคมอุตสาหกรรมใดประสงค์จะใช้ระบบประปาโดยการผลิตจากแหล่งน้าผิวดิน (ระบบน้าดิบ)
ต้องดาเนินการเพื่อให้ได้น้าดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๔ และมีปริมาณเพียงพอ
สาหรับการใช้น้าในนิคมอุตสาหกรรมนั้นตลอดทั้งปี
ข้อ ๒๖ นิ ค มอุ ต สาหกรรมใดประสงค์ จ ะใช้ น้ าประปาจากระบบการผลิ ต น้ าประปาขึ้ น เอง
ต้องออกแบบระบบประปาให้ มีความสามารถในการผลิต ที่เพียงพอต่อการใช้น้าในนิคมอุต สาหกรรม
และให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๔ รวมถึงกรณีที่ใช้น้าประปาจากภายนอกโครงการด้วย
ข้อ ๒๗ การคิด คานวณปริมาณความต้องการน้าใช้ต่อพื้นที่การใช้สอยในนิคมอุต สาหกรรม
ให้ ป ระมาณการจากการใช้ น้ าต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต รวมถึ ง โอกาสที่ จ ะผลิ ต อย่ า งเต็ ม ก าลั ง ของแต่ ล ะ
นิ ค มอุ ต สาหกรรม โดยให้ ค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ประเภทอุ ต สาหกรรมหรื อ กิ จ กรรมของพื้ น ที่ ตลอดจน
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วย
ข้อ ๒๘ ระบบการจ่ายน้าประปา ให้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การออกแบบติ ด ตั้ ง ท่ อ ประปาต้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ และได้ ม าตรฐาน
ตามหลักวิชาวิศวกรรม
(๒) จ่ายน้าประปาโดยวิธีแบบอัด แรงดันในเส้นท่อ หรือระบบหอถังสูงซึ่งมีแรงดันน้าในท่อ
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๖.๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
(๓) ถังสาหรับเก็บน้าประปาต้องมีความจุอย่างน้อยแปดชั่วโมงของค่าความต้องการใช้น้าสูงสุด
ต่อวัน โดยรวมถึงปริมาณน้าสารองสาหรับการดับเพลิงด้วย
ข้อ ๒๙ กรณีระบบประปาซึ่งจัดให้มีในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมใด ได้ผลิ ตน้าใช้
ในพื้น ที่ดั งกล่า วในปริ มาณและคุ ณภาพตามที่ กาหนดไว้ ในหมวดนี้ และน้ าที่ ผลิ ต เพื่ อใช้ใ นพื้ นที่ นั้ น
ยังคงเหลือและเพียงพอสาหรับการให้ บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ .
ให้พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมนั้นใช้ระบบประปาของพื้นที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปโดยไม่ต้องก่อสร้างระบบประปาขึ้นใหม่
แต่ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมและวิชาการกาหนด
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการใช้น้าปริมาณเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ
ในการผลิตจากระบบประปาที่มีอยู่เดิม ให้ดาเนินการเพื่อก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ทันที

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมวด ๔
ระบบบาบัดน้าเสีย
ข้อ ๓๐ การออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย (Wastewater Treatment Plant) ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การคานวณปริมาณน้าเสีย (Designed Flow) เพื่อการออกแบบ ให้คิดคานวณโดยใช้ค่า
ร้อยละแปดสิบของปริมาณน้าใช้และปริมาณน้ารั่วซึมเข้าเส้นท่อ หรือในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณน้าเสีย
ที่เกิดขึ้นจริงก็สามารถคานวณจากข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
นั้นได้
(๒) ต้องมีค วามเหมาะสมตามลัก ษณะสมบัติของน้าเสี ยของแต่ละนิค มอุต สาหกรรม และ
การบาบัดน้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้าทิ้งตามที่กฎหมายกาหนด โดยให้มีบ่อเก็บน้าทิ้งหลังการบาบัด
(Holding Pond) ด้วย
(๓) การบาบัดและกาจัดสลัดจ์ (Sludge Treatment and Disposal) ที่ออกจากระบบบาบัด
น้าเสียต้องดาเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม หรืออาจส่งสลัดจ์ให้แก่ผู้รับบริการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายรับไปดาเนินการบาบัดและกาจัดก็ได้
ข้อ ๓๑ ระบบระบายน้าเสีย (Sewerage System) ต้องดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ระบบระบายน้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้าฝนโดยเด็ดขาด
(๒) น้าเสียที่เกิดขึ้นจากเขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรม และเขตที่พักอาศัยให้ระบายลงสู่
ระบบระบายน้าเสีย
(๓) ท่อระบายน้าเสียต้องเป็นระบบท่อปิด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร
และมีความลึกของท้องท่อสูงสุดต้องไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร
(๔) ระยะห่างระหว่างบ่อพักน้าเสีย (Manhole) ต้องไม่เกิน ๔๐.๐๐ เมตร
ข้อ ๓๒ กรณีระบบบาบัดน้าเสียซึ่งจัดให้มีในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วในนิคมอุตสาหกรรมใดได้บาบัดน้าเสีย
ในพื้นที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ และระบบบาบัดน้าเสียนั้นยังคงมีขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอสาหรับการให้บริการแก่พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.
ให้พื้นที่ที่พัฒนาเพิ่มเติมนั้นใช้ระบบบาบัดน้าเสียของพื้นที่ที่พัฒนาแล้วต่อไปได้โดยไม่ต้องก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสียขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานด้านวิศวกรรมและวิชาการกาหนด
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง หากได้มีการบาบัดน้าเสียเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบของความสามารถ
ในการบาบัด น้ าเสียจากระบบบาบัด น้ าเสียที่ มีอยู่เดิม ให้ดาเนินการเพื่อก่อสร้างระบบบาบัด น้าเสีย
แห่งใหม่ทันที

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมวด ๕
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ข้อ ๓๓ ให้ผู้จัด ตั้งหรือขยายนิ คมอุต สาหกรรมต้องจัดให้มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการด าเนิ น งานของผู้ ป ระกอบกิ จ การหรื อ ผู้ ใ ช้ ที่ ดิ น ใน
นิคมอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อให้
บริการโดยทั่วไปด้วย
หมวด ๖
ระบบไฟฟ้า
ข้อ ๓๔ การออกแบบระบบไฟฟ้าต้องจัดทาตามแบบแปลน แผนผังตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงกาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ สายไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ กั บ ระบบไฟฟ้ า ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้า
นครหลวงกาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๖ ค่ามาตรฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุ ตสาหกรรมให้ถือเกณฑ์ ๕๐ KVA
ต่อพื้นที่ ๑ ไร่
สาหรับนิคมอุต สาหกรรมใดที่มีพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ต้องจัด เตรียมพื้น ที่ให้เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ
การไฟฟ้านครหลวงกาหนด แล้วแต่กรณี
หมวด ๗
ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย
ข้อ ๓๗ การออกแบบระบบท่อน้าดับเพลิง ตลอดจนอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้สาหรับการดับเพลิง
ต้องมีค วามเหมาะสมตามลัก ษณะ ประเภทและขนาดของกิจ การโรงงานหรือ กิจการการบริ การใน
นิคมอุตสาหกรรมและต้องได้มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยหรือมาตรฐานทางราชการกาหนด
ข้อ ๓๘ หัวดับเพลิง (Hydrant) ที่ใช้ในระบบดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นแบบเปียก (Wet Barrel)
(๒) หัวดับเพลิงต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ มิลิเมตร โดยมีขนาดของท่อต่อทางน้าเข้า
หัวดับเพลิงกับระบบท่อน้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ มิลลิเมตร และหัวน้าออกขนาด ๖๕.๐๐ มิลลิเมตร
พร้อมประตูน้าจานวน ๒ ทาง
(๓) หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงต้องเป็นหัวต่อแบบสวมเร็วชนิดตัวเมีย พร้อมฝาครอบและโซ่

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๔) ระยะห่างระหว่างท่อดับเพลิงแต่ละหัวต้องไม่เกิน ๑๕๐.๐๐ เมตร
ข้อ ๓๙ ระบบส่งน้าดับเพลิงต้องมีความเหมาะสมและมีแรงดันน้าปลายท่อดับเพลิงที่จุดไกลสุด
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้ระบบเครื่องสูบน้าเพิ่มแรงดันน้าด้วยก็ได้
ข้อ ๔๐ ให้จัดรถดับเพลิงที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน NFPA 1901 Standard for Automotive
Fire Apparatus และสอดคล้องตามลักษณะ ประเภท และขนาดของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
หากนิ คมอุต สาหกรรมใดตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกับ
การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ให้นิคมอุตสาหกรรมนั้นใช้บริการจากหน่วยงานดังกล่าวได้
ข้อ ๔๑ ให้ มี มาตรการป้องกัน อุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเมื่อเกิด เหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินอื่น โดยให้เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนบุคลากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามมาตรการดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หมวด ๘
ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๔๒ ในหมวดนี้
“กากอุตสาหกรรม” หมายความว่า ขยะหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการในโรงงาน
โดยแบ่งออกเป็น สองประเภท คื อ กากอุต สาหกรรมไม่อันตรายซึ่งหมายความถึงขยะหรือของเสี ย
ที่ไม่ปนเปื้อน ผสม หรือ ปะปนกับสารอันตรายตามที่กฎหมายกาหนด และกากอุตสาหกรรมอันตราย
ซึ่ ง หมายความถึ ง ขยะหรื อ ของเสี ย ที่ ป นเปื้ อ น ผสม หรื อ ปะปนกั บ สารอั น ตรายหรื อ มี คุ ณ สมบั ติ
ที่เป็นอันตรายตามที่กฎหมายกาหนด
“มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ขยะหรือของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่
หรือบริเวณใด ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น อาคารสานักงาน อาคารพาณิชย์ สถานบริการ ที่พักอาศัย เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกากอุตสาหกรรม
ข้อ ๔๓ การคานวณปริมาณกากอุต สาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในนิคมอุต สาหกรรม
ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้คิดคานวณอัตราการเกิดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพาณิชยกรรม และที่พักอาศัยจานวน
อัตรา ๐.๘๐ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อัตราความหนาแน่นของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเท่ากับ ๐.๓๐ กิโลกรัม
ต่อลิตร
(๒) ให้คิดคานวณอัตราการเกิดกากอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจานวน ๑๘.๐๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อวัน อัตราความหนาแน่นของกากอุตสาหกรรมเท่ากับ ๐.๑๕ กิโลกรัมต่อลิตร
(๓) ให้คิดคานวณการเกิดกากอุตสาหกรรมอันตรายเป็นร้อยละห้าของปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ในกรณีที่มีข้อมูลปริมาณกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจริงสามารถคานวณ
จากข้อมูลดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมนั้นได้
ข้อ ๔๔ ระบบการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ใช้บริการการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากผู้รับบริการกาจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยราชการได้
(๒) กรณีนิคมอุตสาหกรรมใดมีความประสงค์จะสร้างระบบกาจัดกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลขึ้นเอง ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทของกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้อ ๔๕ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกู ลอื่นใด นอกจากที่กาหนดไว้
แล้วในหมวดนี้ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการหรือหน่วยงานราชการกาหนดด้วย
หมวด ๙
ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔๖ ให้ดาเนิ นการติด ตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม
ดังนี้
(๑) ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชานาญการ
ของสานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการว่าจ้างบุคคลที่สามหรือ
หน่วยงานกลาง (Third Party) ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดาเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้จัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตาม (๑) ทุก ๆ หกเดือน
หรือสองครั้งต่อปี ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด
(๓) ติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวด ๑๐
ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๔๗ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม ต้องจัดให้มีสิ่งแสดงแนวเขต
หรือขอบเขตของนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจตราและดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ บริเวณที่มีความจาเป็น และทางเข้า - ออกของนิคมอุตสาหกรรม
เป็นประจาตลอดเวลา

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๔๘ เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ
หรือผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย นอกจากจะต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔๗ อย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก่อความเสียหาย
ต่อนิคมอุตสาหกรรม โดยอาจพิจารณาเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์สาหรับ
การป้อ งกัน ภั ย หรื อ ระวั ง ภัย หรื อมี ม าตรการรั ก ษาความปลอดภัย อื่ นใด หรื อขอความร่ว มมือ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็นและเหมาะสม
หมวด ๑๑
การจัดสรรพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
ข้อ ๔๙ การจัด สรรพื้น ที่ในเขตนิคมอุต สาหกรรมต้องจัด ให้มีเ ขตพื้นที่ร ะบบสาธารณูปโภค
สิ่งอานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวย
ความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ไร่ ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่
สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของพื้นที่ดังกล่าว โดยมีแนวกันชน (Buffer Zone) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๒) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า ๕๐๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนพื้นที่ทั้งหมด โดยมีแนวกันชน (Buffer Zone) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๓) นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐๐ ไร่ ให้มีพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวย
ความสะดวก พื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจานวนพื้นที่
ทั้งหมด โดยมีแนวกันชน (Buffer Zone) รอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
หมวด ๑๒
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการอื่นเพิ่มเติม
ข้อ ๕๐ นิคมอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการอื่นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้แล้วในหมวด ๑ ถึงหมวด ๑๑ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์กลาง
การติดต่อสื่อสาร สถานพยาบาล หรือบริการรถรับส่ง เป็นต้น ให้ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมวด ๑๓
การตรวจสอบการออกแบบ และก่อสร้าง
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ กนอ. ตรวจพบว่าการออกแบบของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและตามมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
และบริ ก ารอื่ น ที่ ก าหนดไว้ 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. กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๒ บรรดาแบบแปลน แผนผังของระบบสาธารณูปโภค สิ่ งอานวยความสะดวก และ
บริการอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคาขออนุมัติตาม
ข้อ บัง คับ นี้ โ ดยอนุ โ ลม ในกรณี ที่ คาขออนุ มั ติดั งกล่า วมี ข้ อแตกต่า งไปจากที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อบั งคั บ นี้
ให้ กนอ. มีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น หรือผู้จัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรมจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

