
การประชุมผู้ประกอบการ  

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน  2562 
  ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 



ระเบียบวาระการประชุม 

2.1 การบริหารจัดการและการให้บริการ Utility & Facility 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ 
2.2 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

3.1 การให้บริการศูนย์ ITC "ล าพูน เมืองอุตสาหกรรมชิ้นส่วน  
     Lamphun Industrial Parts Valley" 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ 
ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

นายไพเชษฐา ธรรมภาณ 

ผู้จัดการ บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส (หน่วยงานล าพูน) 

งานบริหารทั่วไป งานอนุญาต/สิทธิประโยชน์ งานก ากับดูแลระบบ
สาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม 

งานบัญชี/การเงิน 

ดูแลบ ารุงรักษาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกใน
นิคมฯ ภาคเหนือ 3 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
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2.1  การบริหารจัดการและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย    
      ความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ 
 
2.2  แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
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2.1  การบริหารจัดการและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย    
      ความสะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 



        2.2.1 การยกระดับความพึงพอใจผู้ประกอบการ : ด้านการจัดการจราจร 

     (3)  การก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก เพิ่มเติมในเขตประกอบการเสรีที่ 2  
          เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของผู้สัญจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ 

     (2)  การจอดรถตรวจสินค้า บริเวณประตูเข้า-ออกเขตประกอบการเสรี 

 2.2.2  การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคมฯ ภาคเหนือสู่ Eco-Excellence 

     (1)  กิจกรรมการอบรมและรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติภัย         
          บนท้องถนน” 

2.2  แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
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(1) การอบรมและรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน” 

วันศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562                     
ณ ห้องประชุมสมจิณณ์                               
สนง.นิคมฯ ภาคเหนือ 
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(1) การอบรมและรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติภัยบนท้องถนน” 
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ระเบียบการใช้พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

นิคมอุตสาหกรรม    
    ภาคเหนือ (สนน.)  
    เป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล 
   ให้ผู้มาใช้บริการ  
   ปฏิบัติตามกฎของ  
   สนน.โดยเคร่งครัด  

ก าหนดความเร็ว 
    ของรถทุกชนิดไม่ 
    เกิน 40 กม./ชม. 

. ห้ามขับรถสวน 
      ทิศทางจราจรที่  
      สนน.ก าหนด 

 ห้ามจอดรถทุกชนิด 
      บริเวณไหล่ทาง หาก 
      ผู้ใดฝ่าฝืนจะด าเนิน    
      การตามระเบียบของ  
      สนน.และกฎหมาย 
      ทันที 
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ระเบียบการใช้พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ห้ามขายของบริเวณไหล่ทาง 

 ห้ามทิ้งขยะบริเวณถนนและไหล่ทาง 

 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของ สนน.จะถูก
ด าเนิน คดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด 
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ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์จราจรและความปลอดภัยในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ 
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(2) การจอดรถตรวจสินค้า บริเวณประตูเข้า-ออกเขตประกอบการเสร ี

I-EA-T Free Zone 1 

I-EA-T Free Zone 2 

I-EA-T Free Zone 3 

นิคมฯฝั่งตะวันออก 

นิคมฯฝั่งตะวันตก 

การจอดรถผิดระเบียบ 
วันที่ 8 เมษายน 2562  ป้อมศุลกากรเขตเสรีที่ 3  
รถขนส่ง บจก.นิปปอนด ์เอ็กเพรส 

ป้อมศุลกากร ประจ าเขตเสรี 
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I-EA-T Free Zone 1 

I-EA-T Free Zone 2 

I-EA-T Free Zone 3 

นิคมฯฝั่งตะวันออก 

นิคมฯฝั่งตะวันตก 

การจอดรถผิดระเบียบ
วันที่ 10 เมษายน 2562  
ป้อมศุลกากรเขตเสรีที่ 2  บจก. ฮิตาชิ บจก. ดวงกนกวรรณ บจก. ดังฮาย บจก. นิปปอน เอ็กเพรส 
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การจัดพื้นที่จอดรถส าหรับตรวจสินค้าบรเิวณประตูเข้า-ออกเขตประกอบการเสร ี

การด าเนินงาน 

• ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ไหล่ทาง 

• ปรับพื้นที่ไหล่ทาง 

• ติดตั้งป้าย 
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บริเวณทางเข้าเขตประกอบการเสรีที่ 2 
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บริเวณทางออกเขตประกอบการเสรีที่ 2 
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บริเวณทางเข้าเขตประกอบการเสรี ที่ 3  
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บริเวณทางออกเขตประกอบการเสรี ที่ 3  
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IEAT- Free Zone 2 

ทางหลวงหมายเลข 1147 

ผังแสดงต าแหน่งทางเข้า-ออก เขตประกอบการเสรีที่ 2 เพิ่มเติม  
เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1147 

ประตูเข้า-ออก 
(เพ่ิมเติม) 

(3) การก่อสร้างประตูทางเขา้-ออก เพิ่มเติมในเขตประกอบการเสรีที่ 2 
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วตัถปุระสงค์ของแผนงาน            :  เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ท่ี , ลดการเกิดอบุตัเิหต ุ
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ (Outcome)  :  ผู้ประกอบการมีความพงึพอใจด้านการจราจรพืน้ท่ีท่ีมีความคลอ่งตวัและการเกิดอบุตัิเหตลุดลง   
ระยะเวลาด าเนินการ                   : ตลุาคม 2561 –  กนัยายน 2562 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ                 : นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกบั บจก.โกลบอล ยทูิลิตี ้เซอร์วิส (หนว่ยล าพนู) 

แผนงาน : การปรับปรุงทางออกเขตประกอบการเสรีที่ 2  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจร 
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แบบสอบถามการใช้ประโยชน์ของประตูเข้า-ออก (เพ่ิมเติม) เขตประกอบการเสรีที่ 2 
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2.2.2 การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนิคมฯ ภาคเหนือสู่ Eco-Excellence 

หลักเกณฑ์ 

พนักงาน 200 คนขึ้นไป เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท 

เฉลี่ยจ านวนโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ 26 

30% ของโรงงาน 8 

จ านวนโรงงานทั้งหมด 67 โรงงาน 

หลักเกณฑ์ – อย่างน้อย 30% ของโรงงานขนาดใหญ่ ต้องมีการด าเนินการตามเกณฑ์ 

การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ระดับ Eco- Excellence 
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รายชื่อผู้ประกอบการทีเ่ข้าเกณฑ์ 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษัท 

1 บจก.  มรูาตะ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  

2 บจก.  โฮยา ออปติคส์  (ประเทศไทย)      

3 บมจ.  ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส   

4 บจก. ฟจิูครูะ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

5 บจก.  เคฮิน (ไทยแลนด์)   
6 บจก.  เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย)    โรงงาน 1 

7 บจก.  ช้าฟเนอร์ อี เอม็ ซี   

8 บจก. ซาฟราน เคบิน ล าพนู 

9 บจก.  โฮยา ล าพนู  (ประเทศไทย)   

10 บจก.  อีเลค็โทรเซรามิคส์  (ไทยแลนด์)   

11 บจก.  ไทย เอน็ เจ อาร์   

12 บจก.  ล าพนูซิงเดนเก็น   

13 บจก.  เค อี ซี (ประเทศไทย)       โรงงาน 1 
14 บจก.  เบอร์นิน่า  (ไทยแลนด์)  
15 บจก.  ทานากะ พรีซิสชัน่(ประเทศไทย)  โรงงาน 1 

16 บจก.  นามิกิ พรีซิชัน่ (ประเทศไทย)   

17 บจก.  เอส เอ็ม วี  (ไทยแลนด์)   

18 บจก.  ยแูทกซ์ เอฟ เอ็ม      โรงงาน 2      

19 บจก.  ทาคาโนะ (ประเทศไทย)     โรงงาน 1 
20 บจก.  เคียวเซร่า  คริสตลั ดีไวซ์ (ประเทศไทย)  

21 บจก. ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) 

22 บจก.  ไทยซโึนดะ   

23 บจก.  ลานนาเฟรม      โรงงาน 1    

24 บจก.  ยแูทกซ์ เอฟ เอ็ม            โรงงาน 1 

25 บจก.  ลานนาโปรดกัส์  

26 บจก.  โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย)   

27 บจก.  แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย์           โรงงาน 1            

28 บจก. แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย์            โรงงาน 2 
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เกณฑ์ตัวชี้วัด 

มิติกายภาพ 

1. นิคมและโรงงานมีการจัดท า
แนวป้องกันหรือพ้ืนที่แนวกันชน
เชิงนิเวศหรือพ้ืนที่สีเขียว 

2. นิคมและโรงงานมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบขนส่ง
และโลจสิติกส์สีเขียว 

มิติเศรษฐกิจ 

3. นิคมและโรงงานมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่
มีความเชื่อมโยงฐานการผลิตอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืน 

4. โรงงานมีการวางแผนและวิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ขบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือให้ใช้วัตถุดิบ น้ า 
พลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด
ของเสีย 

สิ่งแวดล้อม 

5. นิคมมีระบบบริหารจัดการวัสดุ
เหลือใช้จากโรงงาน เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ ลดของ
เสียไปฝังกลบ/เผา 

มิติสังคม 

6. นิคมและโรงงานมีการด าเนินงานตามแนว
ทางการเป็นที่ท างานมีสุข (Happy Workplace) 

ครบ 8 ประการ 

7. นิคมและโรงงานด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DIW) หรือมาตรฐานสากลว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และมีการวัดระดับความพึง
พอใจจากชุมชน 

มิติบริหารจัดการ 

8. นิคมจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจวัดมลพิษท่ีระบายออกจาก
นิคมฯ สู่สาธารณะและมีการประเมินวัด
ระดับความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล  

9. โรงงานได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) หรือระบบอ่ืนๆ เทียบเท่า 
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แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ 

3.1 การให้บริการศูนย์ ITC หัวข้อ  
“ล าพูน เมืองอุตสาหกรรมชิ้นส่วน Lamphun Industrial Parts Valley”     

โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
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