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ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่  ๑๐๓/๒๕๕๖ 

เรื่อง  การพัฒนาที่ดินสําหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไป
ในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และข้อ  ๑๗  ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ออกตามความในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  ๖๔/๒๕๓๖  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไป  

ในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๖ 
(๒) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  ๙๕/๒๕๓๘  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไป  

ในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๓๘ 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“กนอ.”  หมายความว่า  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
“นิคมอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
“เขตอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  เขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรี 
“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
“แปลงที่ดิน”  หมายความว่า  พื้นที่ที่ได้ดําเนินการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ขาย  ให้เช่า  หรือให้เช่าซ้ือ

แก่ผู้ประกอบกิจการซ่ึงเป็นไปตามผังแม่บทหรือผังจัดสรรที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กนอ.  แล้ว 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการ
ของผู้ประกอบกิจการ 

“โรงงาน”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

“อาคารอยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 

“อาคารพาณิชย์”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ 
“ตึกแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนัง

แบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“ที่ว่าง”  หมายความว่า  พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุมซ่ึงพื้นที่ดังกล่าว

อาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ํา  สระว่ายน้ํา  บ่อพักน้ําเสีย  ที่พักมูลฝอย  ที่พักรวมมูลฝอย  หรือที่จอดรถที่อยู่
ภายนอกอาคารก็ได้  และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของส่ิงก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน  
๑.๒๐  เมตร  และไม่มีหลังคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น 

“ทางร่วมทางแยก”  หมายความว่า  พื้นที่ทางเดินรถที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันตั้งแต่
สองสายขึ้นไปตัดผ่านกัน  รวมบรรจบกัน  หรือติดกัน 

“โครงสร้างรองรับท่อ”  หมายความว่า  ส่ิงก่อสร้างสําหรับรองรับเส้นท่อเพื่อใช้ในการลําเลียงของ 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการผลิต   

ข้อ ๓ ผู้ประกอบกิจการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่ดินในส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่ืน 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการปรับที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของตนให้มีสภาพเป็นบ่อ  
แอ่ง  หรือที่ลุ่ม  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นในทางเทคนิคเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  และต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจาก  กนอ. 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการขุดเจาะบ่อบาดาลในแปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการนําดินออกนอกบริเวณแปลงที่ดินของตน  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจาก  กนอ.   

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการทําการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารในนิคมอุตสาหกรรม  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก  กนอ. 
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ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม  เว้นแต่เป็น 
การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารถาวรซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  ๙.๐๐  เมตร  
และมีกําหนดเวลารื้อถอนเม่ือได้ก่อสร้างอาคารนั้นแล้วเสร็จ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการแบ่งแปลงที่ดินให้ผิดไปจากผังแม่บทของนิคมอุตสาหกรรม  
เว้นแต่เป็นการแบ่งแปลงที่ดินที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบสาธารณูปโภค  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และ 
ผังการใช้ที่ดิน  อีกทั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก  
กนอ.  ด้วย 

ข้อ ๑๐ กรณีการพัฒนาที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใด ๆ  ในแปลงที่ดิน 
ของผู้ประกอบกิจการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของพื้นที่แปลงที่ดินนั้น 

ข้อ ๑๑ กรณีการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร  หรือการปรับปรุงแปลงที่ดินของ   
ผู้ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกของ 
นิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไข  หรือ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  ตามที่  กนอ.  กําหนดหรือให้ความเห็นชอบตามควรแก่พฤติการณ์ 
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีที่สําหรับจอดรถยนต์ภายในแปลงที่ดินของตนไม่น้อยกว่า  
๑  คันต่อพื้นที่อาคาร  ๒๔๐  ตารางเมตร  เศษของ  ๒๔๐  ตารางเมตรให้คิดเป็น  ๒๔๐  ตารางเมตร  
ทั้งนี้  ให้ถือที่จอดรถยนต์จํานวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๑๓ กรณีที่ ผู้ประกอบกิจการมีวัตถุมีพิษ  วัตถุเคมี  วัตถุไวไฟ  วัตถุที่อาจเกิดระเบิด 
หรือวัตถุอ่ืนใดที่อาจเกิดอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อใช้สําหรับการประกอบกิจการ  ผู้ประกอบกิจการ 
ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บและการใช้วัตถุดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการต้องกําหนดตําแหน่งที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร  ตลอดจนตําแหน่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคารในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในนิคมอุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒.๐๐  เมตรให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนัง 
ของอาคารถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดินด้านหน้าแปลงที่ดินหรือด้านที่มีทางเข้าออกไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร  
สําหรับอาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒.๐๐  เมตรให้มีระยะร่นดังกล่าวไม่น้อยกว่า  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยให้
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แนวชายคาอาคารมีระยะร่นจากแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ความสูงของอาคาร
ให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด  สําหรับอาคารทรงจ่ัว
หรือป้ันหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

หากเป็นการก่อสร้างโครงสร้างรองรับท่อ  โครงสร้างรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า  อาคารป้อมยาม  
หลังคาโรงจอดรถ  สถานีปรับความดันแก๊สขนาดเล็ก  ศาลพระภูมิ  หรือเสาธง  ให้มีการก่อสร้างชิดแนวเขต
ที่ดินได้ 

(๒) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือติดกับถนนของนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงไม่ใช่
บริเวณด้านหน้าแปลงที่ดินหรือด้านที่มีทางเข้าออก  ให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคาร
ถึงแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๖.๐๐  เมตร 

(๓) การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือติดกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน  
ให้มีระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคารถึงเขตที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายนั้นไม่น้อยกว่า  
๕.๐๐  เมตรและแนวชายคาอาคารให้มีระยะร่นจากเขตที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
๒.๐๐  เมตร  เว้นแต่กรณีที่เป็นโครงสร้างรองรับท่อให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการ 
กีดขวางทางสัญจรเพื่อสะดวกต่อการดับเพลิง 

(๔) หอถังสูงสําหรับเก็บน้ําใช้ภายในแปลงที่ดิน  ให้มีระยะร่นจากริมสุดของถังเก็บน้ําหรือส่วนของ
โครงสร้างวัดตามแนวดิ่งถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดนิไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 

(๕) ส่ิงก่อสร้างหรืออาคารที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  จากระดับหลังถนน
นิคมอุตสาหกรรมและไม่มีหลังคาหรือส่ิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น  ให้เว้นระยะห่างจากขอบนอกสุด
ของส่ิงก่อสร้างหรืออาคารตามแนวดิ่งถึงแนวรั้วหรือเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร  และต้องไม่เป็น 
การกีดขวางทางสัญจรเพื่อสะดวกต่อการดับเพลิง 

(๖) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ให้มีระยะร่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารกําหนด 

(๗) อาคารอยู่อาศัย  อาคารตึกแถว  อาคารพาณิชย์ซ่ึงอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม  ให้มีระยะร่น
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนด 

ข้อ ๑๖ การก่อสร้างอาคารที่เป็นสํานักงานของผู้ประกอบกิจการ  ต้องจัดให้มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราด้วย  ทั้งนี้  ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
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ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะก่อสร้างรั้วรอบแนวเขตแปลงที่ดินของตนที่ตั้งอยู่ติด
หรือใกล้กับถนนของนิคมอุตสาหกรรม  ให้ก่อสร้างเป็นรั้วโปร่งสูงได้ไม่เกิน  ๒.๐๐  เมตรจากระดับทางเท้า
หรือถนนด้านที่ติดกับแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ส่วนล่างของรั้วอาจก่อสร้างเป็นรั้วทึบก็ได้ 
แต่ต้องสูงได้ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตรจากระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดกับแปลงที่ดินนั้น 

แบบของรั้วตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่  กนอ.  กําหนดหรือตามแบบมาตรฐานที่ผู้ร่วม
ดําเนินงานซ่ึงได้รับอนุมัติและทําสัญญาร่วมดําเนินงานโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ  กนอ.  เป็นผู้กําหนด
ด้วยความเห็นชอบของ  กนอ. 

สําหรับกรณีการก่อสร้างรั้วเพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัยเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
กนอ.  กําหนด 

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการทําการก่อสร้างทางเข้าออกบริเวณแปลงที่ดินของตน   
เพื่อเชื่อมสู่ถนนสายประธานภายในนิคมอุตสาหกรรม  เว้นแต่ที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสายอ่ืน
หรือมีเหตุความจําเป็นอ่ืน ๆ   ทางด้านวิศวกรรม  กนอ.  จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไปโดยยึดหลักความปลอดภัย
ด้านวิศวกรรมจราจรเป็นประการสําคัญ 

ข้อ ๑๙ ผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีทางเข้าออกสําหรับรถยนต์ในแปลงที่ดินตน  กว้างไม่น้อยกว่า  
๖.๐๐  เมตร  เว้นแต่ในกรณีที่จัดให้รถยนต์วิ่งได้ทางเดียวให้มีทางเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า  ๔.๐๐  เมตร  
โดยต้องทําเครื่องหมายแสดงทางเข้าออกไว้ให้ชัดเจน  และไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรของแปลงที่ดินข้างเคียง
ของผู้ประกอบกิจการรายอ่ืน 

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งทาง  ทางเข้าออกนั้นจะต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า  ๖๐.๐๐  เมตรจากจุดศูนย์กลางทางเข้าออก  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นและไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้  กนอ.  จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

กนอ.  จะอนุญาตให้ก่อสร้างทางเข้าออกได้เฉพาะภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น 
ขอ้ ๒๐ กรณีแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการซ่ึงตั้งอยู่บริ เวณมุมทางร่วมทางแยกใน 

นิคมอุตสาหกรรม  ต้องกําหนดให้ทางเข้าออกสําหรับรถยนต์ห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางร่วม
หรือขอบทางแยกถึงแนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกสําหรับรถยนต์ระยะไม่น้อยกว่า  ๔๐.๐๐  เมตร   
เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้  กนอ.  จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป  
แต่ทั้งนี้จะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  เมตร 

แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกสําหรับรถยนต์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่ตั้งอยู่บนเชิงลาดสะพาน
และต้องห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานระยะไม่น้อยกว่า  ๕๐.๐๐  เมตร   
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ข้อ ๒๑ การก่อสร้างทางเข้าออกในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านทางระบายน้ําแบบเปิดหรือระบบท่อ  
ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการก่อสร้างตามแบบที่  กนอ.  กําหนดหรือเห็นชอบ 

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบกิจการจะต้องแสดงแบบแปลนระบบระบายน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน
จากอาคารหรือแปลงที่ดินของตน  ให้เหมาะสมกับแหล่งรองรับน้ําทั้งสองระบบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบระบายน้ําเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดยเด็ดขาด 
(๒) ทางระบายน้ําฝนที่ใช้สําหรับการระบายน้ําฝนออกจากอาคารหรือแปลงที่ดินต้องมีลักษณะ

ที่สามารถทําความสะอาดได้โดยสะดวก  กรณีทางระบายน้ําฝนเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อพักน้ําทุกระยะ 
ไม่เกิน  ๘.๐๐  เมตรและทุกมุมเล้ียว  อีกทั้งจะต้องจัดให้มีบ่อตรวจการระบายน้ําฝนและตะแกรงดักขยะ
อยู่ในสถานที่ตรวจสอบได้สะดวก  ก่อนที่จะระบายน้ําฝนลงสู่ระบบระบายน้ําฝนของนิคมอุตสาหกรรม 

(๓) น้ําเสียหรือน้ําที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดจากอาคารหรือแปลงที่ดิน  ให้ระบายลงสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  เกณฑ์คุณภาพของน้ําดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่  กนอ.  
กําหนด 

(๔) ระบบระบายน้ําเสียของผู้ประกอบกิจการต้องก่อสร้างเป็นระบบปิด  และต้องจัดให้มีบ่อ
ตรวจคุณภาพน้ําเสีย  พร้อมประตูน้ําปิด-เปิดซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้  ตามแบบที่  กนอ.  กําหนด
หรือให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการจําเป็นต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้นก่อนระบายลงสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายใน
แปลงที่ดินให้เพียงพอต่อการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้น 

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบกิจการควรจัดให้มีที่เก็บน้ําสํารองไม่น้อยกว่า  ๑  วันเพื่อใช้สําหรับ 
การประกอบกิจการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปาหน้าแปลงที่ดิน
หรือบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะทําการถมดินในแปลงที่ดินตน  โดยมีความสูงของเนินดิน
เกินระดับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง  ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องจัดให้มีการระบายน้ํา
เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการหรือบุคคลอ่ืนที่เป็นเจ้าของ
แปลงที่ดินรายอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง 
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ข้อ ๒๖ กรณีการถมดินทั่วไปในแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการ  จะต้องไม่สูงกว่าระดับถนน
หน้าแปลงที่ดินหรือระดับทางเท้าด้านหน้าแปลงที่ดินนั้น  แต่ไม่รวมถึงระดับของพื้นอาคาร   

สําหรับการถมดินเพื่อก่อสร้างเป็นถนนภายในโรงงานให้ถมดินสูงได้ไม่เกิน  ๕๐.๐๐  เซนติเมตร  
โดยวัดจากระดับก่ึงกลางถนนด้านหน้าแปลงที่ดิน  เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นและไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์นี้ได้  กนอ.  จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบซ่ึงมีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่เป็นจํานวนสัดส่วนไม่น้อยกว่า  ๑  ต้นต่อพื้นที่  ๑  ไร่  
และความสูงของต้นไม้ต้องไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร  โดยให้แสดงไว้ในแบบผังบริเวณที่ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างต่อ  กนอ. 

ข้อ ๒๘ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารของผู้ประกอบกิจการเพื่อพัฒนาที่ดิน
สําหรับการประกอบกิจการหรือการดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ ๒๙ การขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารของผู้ประกอบกิจการ 
เพื่อพัฒนาที่ดินสําหรับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  ซ่ึงได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  กนอ.  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศฉบับนี้  และ  กนอ.  จะพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ต่อไป 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม 
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


