
แนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562   
เวลา 08.30-13.00 น. ห้องสมจิณณ์ นิคมฯ ภาคเหนือ 
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น้้า 

อากาศ 

ขยะ 

การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ 
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การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของนิคมฯ ภาคเหนือ (ด้านน้้าเสีย) 



การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ (ด้านน้้าเสีย) 
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น้้าเสียโรงงาน 

ท่อรวบรวมน้้าเสียส่วนกลาง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลาง 

แหล่งน้้าสาธารณะ 
(แม่น้้ากวง) 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นของโรงงาน 

ระบบตรวจวัดคุณภาพ
น้้าอัตโนมัติ (WQMS) 

เก็บตัวอย่าง 
น้้าเสียเข้าห้อง Lab 

วิเคราะห์ 
น้้าเสีย 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ (ด้านน้้าเสีย) 

 
ประกาศ กนอ. ที่ 76/2560  

เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานทัว่ไปในการระบายน้้าเสยีลงสูร่ะบบบา้บัดน้้า
เสียส่วนกลางในนิคมฯ 

 

 
ประกาศ ที่ สนน. 09/2548  
ประกาศ ที่ สนน. 04/2550 

 

 
ประกาศ กระทรวง ทส.  

ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม             
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC  
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1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
1 ประกาศ กนอ.76-2560.PDF
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ทส..pdf
4 ทส..pdf
4 ทส..pdf
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          ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (EMCC) 
 

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าเสีย  
เพื่อส่งข้อมูลสู่ห้องควบคุม 
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ประเด็นที่พบ/ชี้แจง ... 

การคิดคา่บริการบ าบดัน า้เสีย 

การปลอ่ยน า้ลงรางระบายน า้ฝน 

จดุเก็บน า้เสีย 

ระบบบ าบดัน า้เสียเบือ้งต้น 
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ประกาศ ที่ สนน. 09/2548  
ประกาศ ที่ สนน. 04/2550 

ประกาศ กระทรวง ทส.  

2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
2 ประกาศ กนอ.ที่ สนน. 09-2548.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
3 ประกาศ สนน.04-2550.pdf
4 ทส..pdf
4 ทส..pdf
4 ทส..pdf


การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของนิคมฯ ภาคเหนือ (ด้านอากาศ) 

11 



หม้อต้มไอน้้า 

ปล่องที่ระบายออกจาก
โรงงาน 

การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม 

ประกาศ กนอ.  
ที่ 46/2541 เร่ือง การก้าหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ประกาศ กนอ.  
ที่ 79/2549 เร่ือง การก้าหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
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5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
5 ประกาศ กนอ. 46-2541.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf
6 ประกาศ กนอ.79-2549.pdf


ประเด็นที่พบ/ชี้แจง ... 

กฎหมาย กนอ.ที่เก่ียวข้อง 

 
ความถ่ีและการจดัส่ง
รายงานมายงั กนอ. 

 

ข้อร้องเรียน Boiler 
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การเฝ้าระวังและก้ากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของนิคมฯ ภาคเหนือ (ด้านขยะ) 
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พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ของเสียไม่อันตราย ของเสียอันตราย 

กากอุตสาหกรรม 

Scrap ตะกอนน ้ำเสีย 
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โรงงานผูก้่อก้าเนิด 

ผู้รับก้าจัด/บ้าบัด/รีไซเคิล 

หน่วยงานท้องถิ่น 

ผูข้นส่งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

การก ากับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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โรงงานผู้ก่อก้าเนิด 
(Waste Generator) 

พรบ. โรงงาน 

โรงงานผู้รับก้าจัด/บ้าบัด/รีไซเคิล 
(waste Processor) พรบ. โรงงาน 

บริษัทผู้รวบรวมและส่งออก 
พรบ. วัตถุอันตราย 

ผู้ขนส่งของเสีย 
 (Waste Transporter) 

พรบ. วัตถุอันตราย 

กรอ./สอจ./กนอ. 
(Waste Regulator,WR ) 

การก ากับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
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กากอุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จากโรงงาน 

รวบรวม 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กากอุตสาหกรรม 

ของเสียอันตราย ของเสียไม่อันตราย 

รวบรวม 

ผู้ขนส่ง 

ผู้รับก้าจัด 

การน้ากากฯ ออกนอกพ้ืนที่
นิคมฯ  

ขออนุญาตฯ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

สก.1 - ขออนุญาตครอบครองของเสีย 

สก.2 – ขออนุญาตน้าของเสียออกนอก
โรงงาน 

ระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

การน้าสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยออกนอกพ้ืนที่นิคมฯ 

เส้นทางออกที่ก้าหนด 
สก.3 –ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส้าหรับผู้
ก่อก้าเนิด (ภายใน 1 มี.ค.ทุกปี) 
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ใบอนุญาตจาก
ท้องถิ่น 



การก้ากับดูแลผู้ประกอบการ 
ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
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เข้า Google Chrome 

www.nrie.org 
เพ่ือเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล
การจัดการกากฯ 

ระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ 
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ฝั่งตะวันออก 

ฝั่งตะวันตก 

การก้าหนดเส้นทางเดินรถเพื่อน้ากากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกนิคมฯ  

ฝั่งตะวันออก 

ฝั่งตะวันตก 
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เอกสารย่ืนป้อมทางออก 

1.ใบแจ้งน้าขยะออกนอกนิคมฯ ผ่านระบบ IT 

  2.ใบก้ากับการขนส่ง 
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ที ่ รายการ การติดตาม 

1. สก. 1 - การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บของเสียในบริเวณโรงงาน 

2. สก.2 – การขออนุญาตน้าของเสียออกนอกโรงงาน 

3. สก.3 – ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดของเสยี ส้าหรับผู้ก่อก้าเนิดสิ่งปฏิกูล    
          หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

4. สก.5 - ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
         ส้าหรับผู้บ้าบัดและก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

รายงานติดตามตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรม 
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ประเด็นที่พบ/ชี้แจง ... 

การแนบเอกสารใน
ระบบฐานข้อมูลฯ 

 
ข้อมูลที่ลงในระบบฯ 

(ประโยชน์)  
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ระเบียบการเข้าในพื้นที่                                
นิคมฯภาคเหนือ 

25 



การขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ -Work Permit 
(ภายใต้การควบคุมของนิคมฯ) 
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จดัท าเอกสาร work Permit 
ลว่งหน้าก่อนเข้างาน 

ตรวจสอบเอกสาร อนมุตัิให้เข้าท างานฯ  

ผู้ขออนญุาตเข้าปฏิบตัิงาน เจ้าหน้าท่ีนิคมฯ ผู้อ านวยการนิคมฯ 



ประเด็นที่พบ/ชี้แจง ... 
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ระเบียบการใช้พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

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

ก้าหนดความเร็ว 
    ของรถทุกชนิดไม่ 
    เกิน 40 กม./ชม. 

. ห้ามขับรถสวน 
      ทิศทางจราจรที่  
      สนน.ก้าหนด 

 ห้ามจอดรถทุกชนิด 
      บริเวณไหล่ทาง หาก 
      ผู้ใดฝ่าฝืนจะด้าเนิน    
      การตามระเบียบของ  
      สนน.และกฎหมาย 
      ทันที 

28 



ระเบียบการใช้พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ห้ามขายของบริเวณไหล่ทาง 

 ห้ามทิ้งขยะบริเวณถนนและไหล่ทาง 

 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของ สนน.จะถูก
ด้าเนิน คดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด 
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ตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์จราจรและความปลอดภัยในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ 
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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 ประจ้าเขตเสรี 
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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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การจัดพื้นที่จอดรถส้าหรับตรวจสินค้าบรเิวณประตูเข้า-ออกเขตประกอบการเสร ี

การด้าเนินงาน 

• 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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