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กจิกรรมวนันี้? 
1. แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) 

2. คูม่อืการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 2558 
• ความเป็นมาของคูม่อื  
• กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 
• เสน้ทางชวีติขอผูป้ระกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 
• สว่นที ่1 การเริม่ตน้ประกอบกจิการ 
• สว่นที ่2 การเตรยีมการจดัตัง้โรงงาน 
• สว่นที ่3 การประกอบกจิการโรงงาน  
• สว่นที ่4 การปฏบิตักิารอื่นๆ 
• การใชง้านโปรแกรมคูม่อืการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 2558 

3. แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-Test) และแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการอบรม 
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Pre-Test 
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อบรษิทั เบอรโ์ทรศพัท ์และ E-mail ใหช้ดัเจน 



ความเป็นมา 
คูม่อืการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 

• การจดัท าคูม่อืการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้
เพือ่รวบรวม พระราชบญัญตั ิ(Act)  ประมวลกฎหมาย (Code) กฏกระทรวง 
(Ministerial Regulation) ประกาศกระทรวง (Ministerial Notification) ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัและประกาศของหน่วยงานต่างๆ (Organization Rule and Regulation) 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม  

• คูม่อืน้ีจดัท าขึน้เพือ่รวบรวมกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการในนิคม
อุตสาหกรรม และเพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบกจิการมคีวามเขา้ใจแนวทาง  การ
ปฏบิตัติามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการก าหนดไว ้ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั คอื ผูป้ระกอบกจิการสามารถทีจ่ะเขา้ใจกระบวนการท างานของกฏหมายที่
ไดก้ าหนดไว ้ท าใหป้ระหยดัเวลาในการตดิต่อกบัหน่วยงานภาครฐั และสามารถ
ตรวจสอบระเบยีบปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัทีก่ฎหมายก าหนดไวไ้ด ้คูม่อืการ
ประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปี 2558 น้ีจะเน้นทีก่ฏหมายที่
อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตั ิ3 ฉบบัหลกั ไดแ้ก่  

(1) พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2522  

(2) พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535  

(3) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 

5 

การประกอบกิจการมีพระราชบญัญตัิที่
เก่ียวข้องมากกว่า 70 พระราชบญัญตัิ 

ปัญหาท่ีพบในการประกอบกิจการมกัมา
จากการไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของ
กฎหมาย การตีความเพ่ือการน ามาใช้

ประโยชน์  

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการนัน้ม ี2 กลุ่มใหญ่ 
(1) กฎหมายกลุ่มทัว่ไป คอื กฎหมายพืน้ฐานทีผู่ป้ระกอบกจิการทุกรายตอ้งใชเ้หมอืนกนั 
(2) กฎหมายเฉพาะอุตสาหกรรม คอื กฎหมายเฉพาะบางประเภทกจิการจะตอ้งด าเนินการ 

ปัญหาท่ีพบในการประกอบกิจการ
มกัมาจากการไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัข้อ
ปฏิบตัิของกฎหมาย การตีความเพ่ือ

การน ามาใช้ประโยชน์  

ตวัอย่าง พระราชบญัญตัิหลกัท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการ เช่น 

(1) พระราชบญัญตักิารนิคมอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย พ.ศ. 2522  

(2) พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535  
(3) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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การลงทุนในประเทศไทย 
การรบัทราบสทิธปิระโยชน์ใน
การลงทุนของ IEAT 

การรบัทราบสทิธปิระโยชน์ในการ
ลงทุนของ BOI 

การจดัตัง้บรษิ ทในประเทศไทย การระบุประเภทกจิการ 

การจดัท าสญัญาเชา่-ซิอ้โรง
งานส าเรจ็รปู 

การจดัท าสญัญาจะซื่อจะขาย
ทีด่นิในนิคมฯ 

การยืน่เอกสารของสทิธปิระโยชน์
การลงทุนในประเทศไทยกบั BOI 

ส่วนท่ี 1 การเร่ิมต้นประกอบกิจการ  

• เป็นระยะทีน่กัลงทุนไดเ้ลอืกทีจ่ะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย โดยนกัลงทุนควรท าการศกึษาสทิธปิระโยชน์ในการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม สทิธปิระโยชน์ในการลงทุนตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน หรอื 
BOI และศกึษาเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีื่นๆ  

• ระยะที ่1 นกัลงทุนสามารถทีจ่ะเตรยีมจดัตัง้บรษิทัได ้แบบนิตบิุคคลไทย แบบนิตบิุคคลต่างดา้ว และแบบ
รายบุคคล  

• เมือ่นกัลงทุนไดจ้ดัตัง้บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งท าการระบุประเภท ชนิด และจ าพวกโรงงานก่อนทีเ่ริม่ตน้ด าเนิน
เตรยีมการในกจิกรรมอื่นๆไดแ้ก่ 
oการจดัท าสญัญาเชา่-ซิอ้โรงงานส าเรจ็รปู 
oการจดัท าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิในนิคมฯ 
oการยืน่เอกสารของสทิธปิระโยชน์การลงทุนในประเทศไทยกบั BOI 
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การรบัทราบสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของ IEAT 

เขตอตุสาหกรรมทัว่ไป 

 (General Industrial Zone: GIZ) 

เขตประกอบการเสรี 

 (I-EA-T Free Zone) 

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษี(Non-Tax Privileges)  
1) สทิธใินการถอืกรรมสทิธิท์ ีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม 
2) ไดร้บัอนุญาตน าชา่งฝีมอื ผูช้ านาญการต่างดา้วเขา้มาอยูแ่ละท างานในราชอาณาจกัร 
3) ไดร้บัอนุญาตน าคูส่มรส และบุคคลซึง่อยูใ่นอุปการะเขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัร  
4) สามารถน าหรอืสง่เงนิออกไปนอกราชอาณาจกัรเป็นเงนิตราต่างประเทศได ้
5) สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิจาก BOI ในกรณขีอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax Privileges) 
1) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษ ี(Non-Tax Privileges) เชน่เดยีวกบั GIZ 
2) ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(Tax Privileges) ไดแ้ก ่ 
• ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษสีรรพสามติและคา่ธรรมเนียมพเิศษ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน ส าหรบัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ฯ และ
วตัถุดบิ 

• ไดร้บัยกเวน้อากรขาออก ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษสีรรพสามติ ส าหรบัของทีส่ง่ออก
ไปนอกราชอาณาจกัร หรอืน าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรอีกีแหง่หนึ่ง 
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การรบัทราบสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของ BOI 
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การรบัทราบสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของ BOI 
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การจดัตัง้บริษทัในประเทศไทย 

• การก่อตัง้ธุรกจิในประเทศไทยกเ็หมอืนประเทศอื่น ๆ เป็นสว่นมากทีม่กีารก่อตัง้กจิการได ้3 ประเภท  
• บุคคลธรรมดา  
• หา้งหุน้สว่น 
• บรษิทัจ ากดั (บรษิทัจ ากดัเป็นรปูแบบการจดัตัง้ทีน่กัลงทุนต่างชาตนิิยมมากทีสุ่ด) 

การขออนญุาต
น าคนตา่งด้าว
เข้ามาท างานใน
ราชอาณาจกัร 

การจดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทแบบ
ต่างชาติถือหุ้น
เป็นหลกั 

การยื่นเอกสาร
ของสิทธิประโยชน์

การลงทุนใน
ประเทศไทยกับ 

BOI 

การจดัท าสญัญา
จะซื่อจะขาย
ทีด่นิในนิคมฯ 

การจดัท าสญัญา
เชา่-ซิอ้โรงงาน

ส าเรจ็รปู 
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ขัน้ตอนการขออนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาและเพื่ออยู่ท างานในราชอาณาจกัรไทย 

กรณีเพือ่การลงทุนไมน้่อยกวา่ 3 
ล้านบาท 

คนตา่งดา้วตอ้งไดร้บัการตรวจลงตรา ประเภทคน
อยูช่ัว่คราว และเดนิทางเขา้มาในราชอาณาจกัร
กอ่นวนัที ่ 1 ตุลาคม 2547  และไดร้บัอนุญาต
ให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเพือ่การลงทนุไมน้่อยกวา่ 3 

ลา้นบาทตอ่เน่ืองตลอดมา 
1. มหีลกัฐานการโอนเงนิเขา้สู่ประเทศไทย 
จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ลา้นบาท 

2. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการซือ้ห้องชุด ใน
อาคารชุดจากหน่วยงาน หรอืส่วน ราชการที่
เกีย่วขอ้งในราคาซือ้ไมน้่อยกวา่ 3 ลา้นบาท 
หรอื 

3. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการฝากเงนิ ประจ ากบั
ธนาคารทีจ่ดทะเบยีนใน ประเทศไทยซึ่งมผีู้ถอืหุ้น
เป็นคนสัญชาต ิ ไทยเกนิกวา่ร้อยละ 50 ไมน้่อย
กวา่ 3 ลา้นบาท หรอื 

4. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการซือ้ พนัธบตัรของ
ทางราชการหรอืของ รฐัวสิาหกจิไมน้่อยกวา่ 3 
ลา้นบาท หรอื 

5. มหีลกัฐานการลงทนุรวมกนั ไมน้่อยกวา่ 3 
ลา้นบาท 
จดัเตรยีมเอกสารและยืน่ค าร้องขออยูเ่พือ่การธุรกจิปี
แรกและปีถดัไป กบั ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

http://www.immigration.go.th/ 

กรณีเพือ่การลงทุนไมน้่อยกวา่ 10 
ล้านบาท 

คนตา่งดา้วต้องไดร้บัการตรวจลงตรา ประเภทคน
อยูช่ัว่คราว 1. มหีลกัฐานการโอนเงนิเขา้สู่ประเทศไทย จ านวนไม่

น้อยกวา่ 3 ลา้นบาท  

2. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการซือ้หรอืเช่าระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 3 ปี ห้องชุด ในอาคารชุดจากหน่วยงาน 
หรอืส่วน ราชการทีเ่กีย่วขอ้งในราคาซือ้ไมน้่อยกวา่ 10 
ลา้นบาท หรอื  

3. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการฝากเงนิ ประจ ากบั
ธนาคารทีจ่ดทะเบยีนใน ประเทศไทยซึ่งมผีู้ถอืหุ้นเป็นคน
สัญชาต ิ ไทยเกนิกวา่ร้อยละ 50 ไมน้่อยกวา่ 10 
ลา้นบาท หรอื 

4. มหีลกัฐานการลงทนุโดยการซือ้ พนัธบตัรของทาง
ราชการหรอืของ รฐัวสิาหกจิไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท 
หรอื  

5. มหีลกัฐานการลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 10 ลา้นบาท
มหีลกัฐานการลงทนุโดยการซือ้ 
จดัเตรยีมเอกสารและยืน่ค าร้องขออยูเ่พือ่การธุรกจิปีแรก

และปีถดัไป กบัส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 
http://www.immigration.go.th/ 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทแบบต่างชาตถิือหุ้นเป็นหลัก 

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัจ ากดั 

การจองชือ่นิตบุิคคลโดยผูเ้ริม่กอ่การ/ผูถ้อืหุ้น/กรรมการ 

การจดัท าหนงัสือบรคิณหส์นธิโ์ดยผูเ้ริม่กอ่การตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไป 

การจดัให้มกีารจองซือ้หุ้นทัง้หมด 

ผูเ้ริม่กอ่การออกหนงัสือนดัประชุมเจ้าหนี้ตัง้บรษิทั 

การประชุมจดัตัง้บรษิทั และแตง่ตัง้กรรมการ 
คณะกรรมการทีเ่ลอืกมาเป็นผูด้ าเนินการตอ่และมกีารเรยีกให้

ช าระคา่หุ้นต้องไมน้่อยกวา่ 25% 
การยืน่จดทะเบยีนหนงัสือบรคิณหส์นธ ิ และยืน่จดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทั และช าระคา่ธรรมเนียม 
นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 

ยืน่ขอประกอบธุรกจิ 

เจ้าหน้าทีพ่จิารณาเอกสารปะกอบค าขอและวเิคราะหธุ์รกจิ 

ช าระคา่ธรรมเนียมค าขอ 2,000 บาท 
การพจิารณาของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะรฐัมนตร ี

แลว้แตก่รณี 
ช าระคา่ธรรมเนียมรบัใบอนุญาต 

นดัไม่น้อยกวา่ 7 วนั 

ย่ืนจดทะเบียนภายใน 3 เดือน 

60 วนันบัตัง้แตว่นัช าระคา่ค า
ขอ 
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การระบุประเภทกจิการ 
การระบุประเภท ชนิด และจ าพวกโรงงานอุตสาหกรรมมวีตุัประสงค์

เพือ่ทีจ่ะทราบรหสัประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในการด าเนินการตามขอ้
ปฏบิตัขิองกฎหมายไทยนั้นจะมรีายละเอยีดยอ่ยของกฎหมายแยกตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ดงันั้นการทีต่้องระบุประเภทอุตสาหกรรมทีจ่ะ
ด าเนินการประกอบกจิการกอ่นนั้น จะท าให้สามารถตรวจสอบขอ้ก าหนด
ตา่งๆไดส้ะดวก ส าหรบัในประเทศไทยแบง่รหสัโรงงานอุตสาหกรรม
ออกเป็น 107 ประเภท ภายใต้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 

การยืน่เอกสารของสทิธิ
ประโยชน์การลงทุนใน
ประเทศไทยกบั BOI 

การจดัท าสญัญาจะซื่อ
จะขายทีด่นิในนิคมฯ 

การจดัท าสญัญาเชา่-
ซิอ้โรงงานส าเรจ็รปู 

การพจิารณาโครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิ 
ส านกังานจะพจิารณาค าขอรบัการส่งเสรมิทีอ่ยูใ่นอ านาจพจิารณาของ
ส านกังาน ส าหรบัค าขอรบัการส่งเสรมิทีม่ขีนาดการลงทุน ไมเ่กนิ 80 
ลา้นบาทให้แลว้เสร็จภายใน 40 วนัท าการ ค าขอรบัการส่งเสรมิทีม่ขีนาด
การลงทุนเกนิกวา่ 80 ลา้นบาทและค าขอรบัการส่งเสรมิทีอ่ยูใ่นอ านาจของ 
คณะอนุกรรมการพจิารณาโครงการให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนัท าการ 
และค าขอรบัการส่งเสรมิทีอ่ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
ให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนัท าการ 
การท าสัญญาจะซือ้จะขาย หรอืเช่าทีด่นิในนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นเสมอืน
ใบจองทีด่นิในแปลงทีจ่ะเขา้ท าการกอ่สรา้งธุรกจิ แบบสัญญาจะซือ้จะขาย 
หรอืเช่าทีด่นิในนิคมฯเป็นไปตามทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
ก าหนด 

การจดัท าสัญญาเช่า-ซิอ้โรงงานส าเร็จรปูในนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นการที่
นกัลงทุนจะด าเนินการเขา้ท าธุรกจิในโรงงาน ไมต่้องท าการขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคารนั่นเอง แบบสัญญาเช่า-ซิอ้โรงงานส าเร็จรปูในนิคมฯ 
เป็นไปตามทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยก าหนด 
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การระบปุระเภทกิจการ 

ความจ าเป็นที่ต้อง
ทราบการระบปุระเภท

กิจการได้แก่ 

การจดัท า EIA EHIA IEE 

โรงงานความเส่ียง 12 ประเภท 

โรงงาน 101 

โรงงาน 105 และ 106 

การเลือกระบ ุมอก.  
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ส่วนท่ี 2 การเตรียมการจดัตัง้โรงงาน 

การขออนุญาตใชท้ีด่นิในนคิมฯ 

การจดัท ารายงาน EIA/EHIA/IEE 

• การขออนุญาตน าคนต่างดา้วเขา้มาและอยูเ่พือ่
ท างานในราชอาณาจกัร 

• การขอรบัรองเป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตประกอบเสร ี
• การขออนุญาตน าเครือ่งจกัรอุปกรณ์ฯลฯ เขา้ในเขต

ประกอบเสร ี

การขอรบัสทิธปิระโยชน์ของการนคิมฯ ที่
เกีย่วขอ้งกบัภาษ ีและไมเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ี

การขอรบัสทิธปิระโยชน์การลงทุนกบั BOI 

การขอถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิในนคิมฯ ของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/ผูป้ระกอบการพาณชิยก
รรม 

การขอถอืครองกรรมสทิธิท์ ีด่นิในนคิมฯ 

การขอกอ่สรา้งอาคาร 

การตรวจสอบอาคาร 

การรบัรองอาคาร 

การตดิตัง้เครือ่งจกัร 

การทดสอบเครือ่งจกัร 

การแจง้เริม่ประกอบกจิการ 
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ส่วนท่ี 2 การเตรียมการจดัตัง้โรงงาน 

การขอ
อนุญาตใช้

ทีด่นิในนิคมฯ 

การจดัท า
รายงาน EIA 

EHIA 
IEE 

การขอถอื
ครอง

กรรมสทิธิ ์
ทีด่นิในนิคมฯ 

ONEP 

การขอ
กอ่สรา้ง
อาคาร 

การทดสอบ
เครือ่งจกัร 

การตดิตัง้
เครือ่งจกัร 

การรบัรอง
อาคาร 

การ
ตรวจสอบ
อาคาร 

การแจง้เริม่
ประกอบ
กจิการ 

DIW 

IEAT 

IEAT 

IEAT 

IEAT 

IEAT 

IEAT 

วสท. PCD 
Building 
Control 
Bureau  

กนอ.01/1กนอ.01/2 

กนอ. 15ส/ กนอ. 15 ส.1 

กนอ.02/3กนอ.02/4 

กนอ.02/1กนอ.02/2 

กนอ.03/1กนอ.03/2 

กนอ.02/5กนอ.02/6 
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ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 103/2556  
เร่ือง การพฒันาท่ีดินส าหรับผูป้ระกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
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การขออนุญาตใชท้ีด่นิในนคิมฯ ผูป้ระกอบกจิการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช้ทีด่นิฯ (กนอ.01/1) 
พรอ้มเตรยีมเอกสารแนบ 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอใช้ทีด่นิฯ ไดท้ีส่ านกังานใหญ ่ กนอ. 
หรอืส านกังานนิคมอุตสาหกรรม 

กนอ. 
พจิารณา
อนุมตั/ิ
อนุญาต 

กนอ. 
แจ้ง
ให้
ทราบ 

ผูป้ระกอบกจิการมาช าระคา่บรกิารฯ พรอ้มรบัหนงัสืออนุญาตฯ 
และรบัส าเนาค าขอ (กนอ.01/1) คนื 

หากเป็นนิคมอุตสาหกรรมที ่ กนอ. บรหิารจดัการระบบ
สาธารณปูโภค จะต้องมกีารท าสัญญาการใช้ทีด่นิ/สัญญาเช่า
ทีด่นิฯ ในวนัเดยีวกบัวนัทีม่าช าระคา่บรกิารฯ และรบัหนงัสือ

อนุญาตฯ 



การจดัท ารายงาน  
EIA / EHIA/ IEE 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

     1. การกลัน่กรองโครงการท่ีต้องจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     2. การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

     3.  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

     4.  การติดตามตรวจสอบ 
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การตรวจสอบโครงการท่ีต้องจดัท า EIA /EHIA 

http://www.onep.go.th/eia/index. 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม              
เรือ่ง ก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิตั ิส าหรบัโครงการหรอืกจิการที่
อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพทีส่ว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 
หรอืเอกชน จะตอ้งท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
พ.ศ.2553 (ฉบบัที ่3) ประกาศ ณ วนัที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ.2558 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึง่ต้องจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิ และ
แนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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การขอถอืครองกรรมสทิธิท์ ีด่นิในนคิมฯ 

การขอถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือประกอบอตุสาหกรรม 
1.  ตอ้งเป็นผูป้ระกอบอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม และเป็นนิติ
บุคคลประเภทหา้งหุน้สว่นสามญั หา้งหุน้สว่นจ ากดัหรอืบรษิทัจ ากดั ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณชิยแ์ลว้ 
2.  ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมทีม่หีุน้ต่างชาตติัง้แต่รอ้ยละ 49 ขึน้ไป ถอืวา่ เป็นนิตบิุคคลต่างดา้ว จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์
ใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ ตามมาตรา 44  ของ พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ขอรบัรองเป็นผูป้ระกอบกิจการนิติบคุคลไทยเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
- ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม และผูป้ระกอบพาณชิยกรรม ทีเ่ป็นนิตบิุคคลไทย โดยมหีุน้ต่างชาตริว่มทุนอยูด่ว้ยไมเ่กนิ
รอ้ยละ 49  ซึง่ปกตจิะโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิไดอ้ยูแ่ลว้ตามประมวลกฎหมายทีด่นิแต่เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ โดย 
กนอ. จะมหีนงัสอืรบัรองเป็นผูป้ระกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมไปยงักรมทีด่นิ 

การขอถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตพาณิชยกรรมและท่ีพกัอาศยั 
• การใชพ้ืน้ทีเ่พือ่ประกอบกจิการ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการอนุญาต ใหถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิในนิคม

อุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการอนุญาตใหถ้อื
กรรมสทิธิท์ ีด่นิในนิคมอุตสาหกรรม (นิตบุิคคลต่างดา้วถอืกรรมสทิธิท์ ีด่นิเพือ่เป็นทีพ่กัอาศยั) 

• กนอ. ไมอ่นุญาตใหผู้ป้ระกอบกจิการจดัทีพ่กัส าหรบัพนกังานและคนงานในเขต พืน้ทีส่ าหรบัการประกอบกจิการ 
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การขอกอ่สรา้งอาคาร 

ขัน้ตอน  
การขอกอ่สรา้งอาคาร การรบัรองอาคาร และ

ตรวจสอบสภาพอาคาร 
กรณีที ่ 1 กอ่สรา้งอาคารโดยขอรบัใบอนุญาตฯ จาก 
กนอ. ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร โดยยืน่ค าขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร / ดดัแปลงอาคาร (กนอ. 
02/1) 
 

ผู้ประกอบกจิการยืน่ขอ
อนุญาตกอ่สร้างตาม

แบบฟอรม์ กนอ. 02/1 

กนอ. อนุมตั ิ

ใบอนุญาตกอ่สร้าง
อาคาร (กนอ. 02/2) 
เมือ่การกอ่สร้างแลว้

เสร็จ (กรณเีป็นอาคาร
ควบคุมการใช้ตาม

กฎหมาย) 
ผู้ประกอบกจิการยืน่ค า
ขอใบรบัรองการใช้
อาคาร (กนอ. 02/5) 

กนอ. ตรวจสอบ 

กนอ. รบัรองการ
กอ่สร้างอาคาร (กนอ. 

02/6) 

การรบัรองอาคาร 
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การขอกอ่สรา้งอาคาร 

ขัน้ตอน 
การขอกอ่สรา้งอาคาร การรบัรองอาคาร และ

ตรวจสอบสภาพอาคาร 
กรณีที ่ 2 ส าหรบัผูป้ระสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคารโดยไม่
ขอรบัใบอนุญาตฯ จาก กนอ. ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2535) ให้ยืน่หนงัสือแจ้งความ
ประสงคก์อ่สรา้งอาคาร ตามมาตรา 39 ทว ิ
(กนอ. 02/3) 

ยืน่ขออนุญาตกอ่สร้าง
ตามแบบฟอรม์ กนอ. 

02/3 ตาม มาตรา 39 
ทว ิ

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสือแจ้งความ
ประสงคจ์ะกอ่สร้าง 

(กนอ. 02/4) 

เมือ่การกอ่สร้างแลว้เสร็จ 
(กรณเีป็นอาคารควบคุม
การใช้ตามกฎหมาย) 

ผู้ประกอบกจิการยืน่ขอ
ใบรบัรองการกอ่สร้าง
อาคาร (กนอ. 02/5) 

กนอ. ตรวจสอบ 

ใบรบัรองการกอ่สร้าง
อาคาร (กนอ. 02/6) 

การรบัรองอาคาร 
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หลงัจากไดร้บัใบอนุญาตรบัรองอาคารไปแลว้ 1ปี  
อาคารทีเ่ข้าขา่ยเป็นอาคารทีต่้องจดัให้มผู้ีตรวจสอบสภาพ

อาคารตามกฎกระทรวง 
อาคารทีม่พีืน้ทีใ่ช้สอยตัง้แต ่ 5,000 ตร.ม. และมมีากกวา่ 

1 ชัน้ 

การตรวจสอบอาคาร 

ในการขอตอ่อนุญาตประกอบกจิการจ าเป็นตอ้งมกีาร
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และต้องมกีารรบัรองระบบไฟฟ้าโดย

วศิวกรไฟฟ้าดว้ย 

การทดสอบ
เครือ่งจกัร 

การแจง้ขอทดลองเดนิเครือ่งจกัร ก่อนวนัเริม่ทดลองเดนิเครือ่งจกัรจรงิไมน้่อย
กวา่ 15 วนั และระยะเวลาในการทดลองเดนิเครือ่งจกัร ตอ้งไมเ่กนิ 60 วนั 



สรปุการปฏบิตัติามกฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัระยะที ่2  

• โรงงานตอ้งจดัเสน้ทางหนีไฟทีส่ามารถอพยพพนกังาน
ทัง้หมดออกสูบ่รเิวณทีป่ลอดภยัภายใน 5 นาท ี

• สารทีม่คีวามหนืดสงู และสารทีจ่บัหรอืตกตะกอนไม่
สามารถทีจ่ะระบายเขา้สูท่อ่ระบายน ้าเสยีสว่นกลางได ้

• ผูป้ระกอบกจิการควรจดัใหม้ทีีเ่กบ็น ้าส ารองไมน้่อยกวา่ 
1 วนั เพือ่ใชป้ระกอบกจิการในกรณทีีม่เีหตุฉุกเฉิน หรอื
การซ่อมแซมระบบประปาหน้าแปลงทีด่นิ  

• หา้มขดุเจาะบอ่บาดาลในแปลงทีด่นิ 
• อาคารโรงงานทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่ 2,000 ตารางเมตร 
จะตอ้งจดัใหม้รีะบบสญัญานเตอืนเพลงิไหมทุ้กชัน้ดว้ย 

• การก่อสร้างอาคารท่ีเป็นส านกังานของผู้ประกอบกิจการ
ต้องจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทพุพลภาพและคนชรา ตามกฎเกณฑ์ท่ี กนอ. 
ก าหนด 
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การแจง้เริม่ประกอบกจิการ 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
1. ผูป้ระกอบกจิการทีไ่ดร้บัหนงัสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมถา้
ประสงคจ์ะเริม่ประกอบกจิการโรงงานในสว่นหน่ึงสว่นใด ตอ้งแจง้พนกังานเจา้หน้าทีท่ราบ ภายใน
สามสบิวนันบัแตว่นัทีแ่ลว้เสรจ็หรอืพรอ้มจะประกอบกจิการ  การแจง้ใหผู้ป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอ
แจง้เริม่ประกอบกจิการ (กนอ.03/1) 
2. การพจิารณาค าขอแจง้เริม่ประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม  มขีัน้ตอนการตรวจโรงงาน ซึง่
ตอ้งมกีารนดัหมายความพรอ้มระหวา่งเจา้หน้าที ่กนอ. และผูป้ระกอบกจิการ 
3.กรณีโรงงานเขา้ขา่ยตอ้งด าเนินการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA/EHIA)  ขอใหโ้รงงานน าเสนอการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในรายงาน EIA/EHIA   ต่อเจา้หน้าที่
ผูต้รวจโรงงานดว้ย 
ขัน้ตอนระยะเวลาเวลาพิจารณา 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูม่อืจะเริม่นบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น
ตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้  ทัง้น้ีระยะเวลาในการพจิารณาตามคูม่อืฉบบัน้ีเป็นการ
พจิารณาส าหรบักรณีปกตทิัว่ไป  โปรดดกูรณียกเวน้ในหมายเหตุดา้นลา่งคูม่อื 
2. ทัง้น้ีจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีพ่จิารณาแลว้เสรจ็ 
 

การขอแจ้งเริม่ประกอบ
กจิการ 

ผู้ประกอบกจิการยืน่               
ค าขอแจ้งเริม่ประกอบ

กจิการ           
(กนอ. 03/1) 

กนอ. 
พจิาร
ณา
อนุมตั ิ

ใบรบัแจ้งการประกอบ
กจิการ          

(กนอ. 03/2) 
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สว่นที ่3 การประกอบกจิการโรงงาน 

ระยะประกอบกจิการ 

การปฏบิตัติาม
กฎหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

การปฏบิตัติาม
กฎหมายดา้นความ
เส่ียง ความปลอดภยั
ในการท างาน และ
สุขภาพอนามยัของ

พนกังาน 

การปฏบิตัติาม
กฎหมายควบคุม

อาคาร 

ดา้นสิทธิ
ประโยชนท์างภาษี

ตา่งๆ  

พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.โรงงานอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 
ฯลฯ 
 

พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.โรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 
2535 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พ.ร.บ.ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 
ฯลฯ 

พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.โรงงานอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 
ฯลฯ 

พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 
2520 
พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469 
ฯลฯ 



เร่ืองท่ีต้องปฏิบติั : การจดัการมลพิษทางน ้า 

หา้มระบายน ้าทิง้ออกนอกโรงงาน หากโรงงานมรีะบบบดัน ้าเสยีในโรงงานตอ้งหา้มใชว้ธิกีารเจอืจาง (dilution) และตอ้งตดิตัง้มาตรปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี มกีารจดบนัทกึประจ าวนั ไดแ้ก่ เลขหน่วยและปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าประจ าวนัดว้ย และการใชส้ารเคมหีรอืสารชวีภาพในการบ าบดั
น ้าเสยี หลกัฐานในการจดัหา สารเคม ีหรอืสารชวีภาพ เป็นตน้ 

การก าหนดคา่มาตฐานน ้าทิง้ออกจากโรงงาน และวธิกีารตรวจสอบคา่มาตฐานน ้าทิง้ในหอ้งปฏบิตักิาร 

การก าหนดใหม้บีุคคลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน โดยแบง่ตามชนิดและขนาดของโรงงาน และมกีารระบุหน้าทีข่องผูป้ระกอบกจิการโรงงาน 

การก าหนดใหโ้รงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีตอ้งตดิตัง้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์พเิศษและเครื่องมอืหรอือุปกรณ์เพิม่เตมิ 
เชน่ COD online หรอื BOD online พรอ้มทัง้มขีอ้ก าหนดสมบตัติ่างๆของอุปกรณ์ไวด้ว้ย 

ในการระบายน ้าเสยีออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นกลางในนิคมอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบกจิการจะตอ้งก่อสรา้งระบบน ้าเสยีเพือ่ระบายน ้าเสยีทุกสว่นลงสูท่อ่
ระบายน ้าเสยีสว่นกลางตามหลกัเกณฑท์ี ่กนอ. ก าหนด  และหา้มผูป้ระกอบกจิการระบายและการบ าบดัน ้าเสยีเขา้สูท่อ่ระบายน ้าเสยีสว่นกลางในนิคม
อุตสาหกรรม เชน่ สารทีม่คีวามหนืดสงู สารทีจ่บัหรอืตกตะกอนในทอ่ระบายน ้าแลว้ท าใหอุ้ดตนั หรอืวสัดุทีท่ าใหอุ้ดตนั เป็นตน้ นอกจากน้ี กนอ. มกีาร
ก าหนดเกณฑค์ุณภาพน ้าเสยีทีผู่ป้ระกอบกจิการจะตอ้งระบายเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นกลางในนิคมอุตสาหกรรมได ้ในการตรวจสอบคุณภาพน ้าเสยีให้
เป็นไปตามวธิกีารทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม หรอืกระทรวงมรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มก าหนด และตอ้งด าเนินการตรวจวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตัิการที่
ไดร้บัการอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

โรงงานทีม่กีารระบุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งจดัท ารายงานเกีย่วกบัการศกึษาและมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยั ยืน่ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรอื ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งทีท่ีโ่รงงานตัง้อยู่ 

โรงงานทีม่กีารระบุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตอ้งจดัท ารายงานชนิดและปรมิาณสารมลพษิทีร่ะบายออกจากโรงงาน ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดย
รายงานขอ้มลูรอบที ่1 ของเดอืน ม.ค.- ม.ิย. ภายในวนัที ่1 ก.ย.ของปีทีร่ายงาน และใหร้ายงานขอ้มลูรอบที ่2 ของเดอืน ก.ค.-ธ.ค. ภายในวนัที ่1 ม.ีค. ของปี
ถดัไป และเกบ็รายงานไวท้ีโ่รงงาน 1 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี  
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การจดัการมลพษิทางอากาศ กลิน่ และเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว้นแตไ่ดท้ าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งจน
อากาศทีร่ะบายออกนั้นมปีรมิาณ ของสารเจอืปนไมเ่กนิกวา่ก าหนด ทัง้น้ีต้องไมใ่ช้วธิที าให้เจอื
จาง (dilution) และต้องตดิตัง้มาตรปริมาณการใช้ไฟฟ้าส าหรับระบบฟอกอากาศโดยเฉพาะ มีการจดบนัทกึประจ าวนั ได้แก่ 
เลขหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจ าวนัด้วย การใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพในการบ าบดัน า้เสีย และหลกัฐานในการจดัหา สารเคมี หรือ
สารชีวภาพ เป็นต้น 

โรงงานประเภททีถ่กูก าหนดให้ตดิตัง้เครือ่งมอืหรอืเครือ่งอุปกรณ ์ เพือ่รายงานการระบายอากาศ
เสียออกจากโรงงานเข้ากบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 
ห้ามโรงงานระบายอากาศทีม่กีลิน่ออกจากโรงงาน และมกีารก าหนดวธิกีารตรวจวดัคา่ความเข้ม
กลิน่ทีบ่รเิวณรัว้หรอืขอบเขตในโรงงานตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด หรอื มาตรฐาน 
ASTM หรอื JIS หรอืวธิกีารอืน่ๆทีก่ าหนดเพิม่เตมิภายหลงั 
การก าหนดให้โรงงานประเภทตา่งๆ ต้องตดิตัง้เครือ่งมอืหรอืเครือ่งอุปกรณพ์เิศษ เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอตัโนมตั ิ โดยมกีารระบปุระเภทโรงงานและขนาดของโรงงานที่
ต้องท าการตดิตัง้ CEMs ข้อก าหนดเกีย่วกบัเครือ่งมอืตามมาตรฐาน USEPA การรายงานผล
การตรวจวดัต้องส่งมายงัศนูยร์บัข้อมูลของการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอื กรม
ควบคุมมลพษิ หรอื กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผา่นระบบเครอืขา่ยส่ือสารตามทีก่รม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  
การก าหนดคา่ปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากปลอ่งเตาเผาส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่
ใช้แลว้ทีเ่ป็นอนัตรายจากอุตสาหกรรม โรงงานผลติ ส่ง หรอืจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โรงงาน
ปูนซเีมนต ์โรงงานผลติแก้วและกระจก และโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พร้อมทัง้ก าหนด
วธิกีารในการตรวจวดัปรมิาณสารเจอืปนดงักลา่ว และการจดัท ารายงานผลการตรวจวดั 
การก าหนดคา่ปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกโรงงานแยกตามแหลง่ทีม่าของสารเจอื
ปน กระบวนการผลติ เชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติ พร้อมทัง้ก าหนดวธิกีารในการตรวจวดั
ปรมิาณสารเจอืปนดงักลา่ว และการจดัท ารายงานผลการตรวจวดั 
การก าหนดให้มบีคุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าโรงงาน โดยแบง่ตามชนดิและขนาดของ
โรงงาน และมกีารระบหุน้าทีข่องผู้ประกอบกจิการโรงงาน 
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การจดัการมลพษิทางอากาศ กลิน่ และเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
การก าหนดคา่ระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงาน พร้อม
ทัง้ก าหนดวธิกีารในการตรวจวดั 
การก าหนดคา่ปรมิาณเขมา่ควนัทีเ่จอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากปลอ่งของหม้อน ้าโรงสีข้าวที่
ใช้แกลบเป็นเชือ้เพลงิ และปลอ่งของหม้อน ้าของโรงงาน พร้อมทัง้ก าหนดวธิกีารในการ
ตรวจวดั และการจดัท ารายงานผลการตรวจวดั 
โรงงานทีม่กีารระบตุามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมต้องจดัท ารายงานชนดิและปรมิาณสาร
มลพษิทีร่ะบายออกจากโรงงาน ผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส์โดยรายงานข้อมูลรอบที ่ 1 ของ
เดอืน ม.ค.- ม.ิย. ภายในวนัที ่ 1 ก.ย.ของปีทีร่ายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบที ่ 2 ของ
เดอืน ก.ค.-ธ.ค. ภายในวนัที ่ 1 ม.ีค. ของปีถดัไป และเก็บรายงานไว้ทีโ่รงงาน 1 ชุด 
เป็นระยะเวลา 3 ปี  
การก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารปฏบิตัใินการตรวจสอบและควบคุมการรัว่ซมึของสารอนิทรยี ์
ระเหยจากอุปกรณใ์นโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทัง้ก าหนดวธิกีารในการตรวจวดั และการจดั
รายงานผลการตรวจวดัการรัว่ซมึของสารอนิทรยีระเหยจากอปุกรณแ์ละการซ่อมแซมอุปกรณใ์น
โรงงานอุตสาหกรรม 
 การก าหนดวธิกีารตรวจวดัระดบัเสียงการรบกวน ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และระดบั
เสียงสูงสุดทีเ่กดิจากการประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรม 
การก าหนดให้โรงงานบางจ าพวกต้องมกีารตดิตัง้เครือ่งมอืหรอืเครือ่งอปุกรณพ์เิศษ เพือ่
ตรวจสอบวดัคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบอตัโนมตั ิโดยก าหนดให้การตดิตัง้เครือ่งมอืหรอื
เครือ่งมอือุปกรณพ์เิศษให้ใช้วธิทีีอ่งคก์ารพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (USEPA) 
หรอืวธิอีืน่ทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรม หรอืการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นชอบ ทัง้น้ี
ผู้ประกอบกจิการจ าเป็นต้องท าการเชือ่มโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบ
อตัโนมตัอิยา่งตอ่เน่ือง (CEMS) เพือ่รายงานข้อมูลให้ศนูยร์บัข้อมูลของส านกังานนคิม
อุตสาหกรรม หรอืทีก่ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด โดยสามารถรายงานผา่น
ระบบส่ือสารผา่นดาวเทยีมหรอืระบบเครอืขา่ยโทรศัพท ์ หรอืระบบส่ือสารผา่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
มกีารก าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอ่ยทิง้อากาศเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมเคม ี โดยเฉพาะ
สารในกลุม่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย พร้อมทัง้ข้อก าหนดของวธิกีารค านวณ 
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การจดัการกากอุตสาหกรรม  
การะบนิุยามค าศัพทท์ีช่ดัเจนทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการกากอุตสาหกรรม เช่น ส่ิงปฎิ
กลูหรอืวสัดไุมใ่ช้แลว้ (Industrial Waste) ของเสียอนัตราย (Hazardous Waste) ผู้
กอ่ก าเนิดส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช่แลว้ (Waste Generator, WG) ผู้รวบรวมและขนส่ง 
(Waste Transporter, WT) ผู้บ าบดัและก าจดัส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ (Waste 
Processer, WP) ใบก ากบัการขนส่ง (แบบก ากบัการขนส่ง 02) การแจ้งทางส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ มกีารระบรุหสัของชนิดและประเภทของส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ 
มกีาระบหุน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และบทก าหนดโทษในการกระท าผดิของผู้กอ่ก าเนิด
ส่ิงปฎกิลูหรอืวสัดไุมใ่ช้แลว้ ผู้รวบรวมและเก็บขนส่ิงปฎกิลูหรอืวสัดไุมใ่ช้แลว้ และผู้
บ าบดัและก าจดัส่ิงปฎกิลูหรอืวสัดไุมใ่ช้แลว้อยา่งชดัเจน มกีารระบวุธิกีารวเิคราะห์
ความเป็นอนัตรายของกากอุตสาหกรรมชดัเจน มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การจดัการส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช่แลว้ 
การก าหนดให้มบีคุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าโรงงาน โดยแบง่ตามชนิดและขนาด
ของโรงงาน และมกีารระบหุน้าทีข่องผู้ประกอบกจิการโรงงาน 
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้
จากโรงงานโดยทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (Internet) 
การก าหนดให้มรีะบบเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย ประกอบกดว้ย 
เอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย เลขประจ าตวัผู้กอ่ก าเนิดส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุี่
ไมใ่ช้แลว้ ผู้รวบรวมและขนส่งส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้และผู้ก าจดัและบ าบดัส่ิง
ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ และการก าหนดระบบการจดัเก็บเอกสารและส่งเอกสาร
ให้กบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
การก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการแตง่ตัง้ตวัแทนเพือ่เป็นผู้รวบรวมและขนส่งของ
เสียอนัตราย ประกอบดว้ย การตรวจสอบเอกสารของตวัแทน และการเตรยีมเอกสาร
ส าหรบัการยืน่ขอแตง่ตัง้ตวัแทนเพือ่เป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอนัตราย 
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้
ของผู้ประกอบกจิการบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ ไดแ้ก ่ การรบัมอบ
ส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดไุมใ่ช้แลว้ การบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ การ
ควบคุมและก ากบัดแูล  
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การจดัการกากอุตสาหกรรม  
การก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาตประเภทหรอืชนิดของโรงงานล าดบัที ่ 105 
และล าดบัที ่ 106 และรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาอนุญาตประเภทหรอืชนิด
ของโรงงาน ล าดบัที ่ 105 และล าดบัที ่ 106 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการต้องปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดเกีย่วกบัการก าจดัส่ิงปฏกิลูหรอื
วสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ และรายงานประจ าปีให้แกส่ านกังานนิคมอุตสาหกรรมทีโ่รงงานนั้น
ตัง้อยูภ่ายในวนัที ่ 1 มนีาคม ของปีถดัไป 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการต้องปฏบิตัเิกีย่วกบั
การจดัการมลูฝอยและส่ิงปฏกิลูตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขและรายงานประจ าปี
ให้แกส่ านกังานนิคมอุตสาหกรรมทีโ่รงงานนั้นตัง้อยูภ่ายในวนัที ่ 1 มนีาคม ของปี
ถดัไป 
การก าหนดลกัษณะของน ้ามนัใช้แลว้ทีผ่า่นกระบวนการปรบัคุณภาพและเชือ้เพลงิ
สังเคราะห ์ ทีจ่ะน ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิในเตาอุตสาหกรรม เพือ่ทดแทนน ้ามนัเตา  
การก าหนดข้อยกเว้นไมต่้องปฏบิตัเิกีย่วกบัการผลติ การมไีว้ในครอบครอง การ
ส่งออก การขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย (เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส์ทีใ่ช้
แลว้) ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมอี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ และเงือ่นไขในการอนุญาต
ให้น าเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส์ทีใ่ช้แลว้ทีเ่ป็นวตัถุอนัตรายเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
การก าหนดหน้าทีข่องผู้ประกอบประกอบกจิการโรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอรีเ่กา่
เกีย่วกบัการด าเนินการก าจดัขยะส่ิงปฏกิลูและวสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ พร้อมมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอรีเ่กา่ 
และการจดัท ารายงานข้อมลูตา่ง ๆ ของโรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอรีเ่กา่ โดยเน้น
ทีก่ารจดัการสถานทีจ่ดัเก็บวตัถุดบิ และผลติภณัฑ ์ พืน้ทีก่ระบวนการผลติเตาหลอม
ตะกัว่ การคุ้มครองความปลอดภยัของพนกังาน การตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
คุณภาพดนิ คุณภาพแหลง่น ้าใต้ดนิ และแหลง่น ้าผวิดนิ 
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เรือ่งทีต่้องปฏบิตั ิด้านควบคุมอาคาร 

ในการควบคุมอาคารนั้นผูป้ระกอบกจิการจะต้องจดัท ารายละเอยีดของอาคารให้สอดคลอ้งเป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนดไว้ ไดแ้ก ่ 
1. ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที ่ และทีต่ ัง้อาคาร  
2. การรบัน ้าหนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุที่

ใช้ 
3. การรบัน ้าหนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ทีด่นิทีร่องรบัอาคาร  
4. แบบและวธิกีารเกีย่วกบัการตดิตัง้ประปา ก๊าช ไฟฟ้า เครือ่งกล ความปลอดภยั เกีย่วกบัอคัคภียั

หรอืภยัพบิตัอิยา่งอืน่และการป้องกนัอนัตรายเมือ่มเีหตุชุลมุนวุน่วาย 
5. แบบและจ านวนของห้องน ้าและห้องส้วม 
6. ระบบการจดัการเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร 
7. ลกัษณะ ระดบั ความสงู เนื้อทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอืแนวอาคาร 
8. ระยะ หรอืระดบัความสงูระหวา่งอาคารกบัอาคาร หรอืเขตทีด่นิของผูอ้ืน่ หรอืระหวา่งอาคารกบัถนน

ตรอก ซอย ทางเทา้ ทางหรอืทีส่าธารณะ 
9. พืน้ทีห่รอืส่ิงทีส่รา้งขึน้เพือ่ใช้เป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถส าหรบัอาคารบางชนิด

หรอืบางประเภทตลอดจนลกัษณะและขนาดของพืน้ทีห่รอืส่ิงทีส่รา้งขึน้ดงักลา่ว 
10. บรเิวณห้ามกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลือ่นยา้ยและใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารชนิดใดหรอื

ประเภทใด 
11. หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลือ่นยา้ย ใช้หรอืเปลีย่น

การใช้อาคาร 
12. หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต การโอน

ใบอนุญาต การออกใบรบัรอง และการออกใบแทน 
13. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้ าเนินการ ผูค้รอบครองอาคารและ

เจ้าของอาคาร 
14. คุณสมบตัเิฉพาะและลกัษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขใน

การขอขึน้ทะเบยีนและการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
15. หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการตรวจสอบอาคาร ตดิตัง้และตรวจสอบอุปกรณป์ระกอบของ

อาคารชนิด หรอืประเภทของอาคารทีเ่จ้าของอาคารหรอืผูค้รอบครอง หรอืผูด้ าเนินการต้องท าการ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายตอ่ชวีติรา่งกาย และทรพัยสิ์นของบุคคลถสยนอก 
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เรือ่งทีต้่องปฏบิตั ิด้านควบคุมอาคาร 

การกอ่สร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลือ่นย้ายและใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคาร ต้องไดร้บั
ใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ หรอืแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ และด าเนินการตามมาตรา 
39 ทว ิ อาคารทีค่วบคุมการใช้ ไดแ้ก ่ อาคารส าหรบัใช้เป็นคลงัสินค้า โรงแรม อาคารชุด 
หรอืสถานพยาบาล  อาคารส าหรบัใช้เพือ่กจิกรรมพาณชิยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา 
การสาธารณสุข หรอืกจิการอืน่ๆ ทัง้น้ีตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด  อาคารเหลา่น้ีเมือ่ไดร้บั
ใบอนุญาตให้กอ่สร้าง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรอืผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทว ิ ไดก้ระท าการดงักลา่วเสร็จแลว้ โดยแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าพนกังานท้องถิน่
ทราบตามแบบทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ก าหนด เพือ่ท าการตรวจสอบการกอ่สร้าง ดดัแปลง รือ้
ถอน เคลือ่นย้ายและใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคารนั้นให้แลว้ เสร็จส้ินภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัทีไ่ดร้บัแจ้ง 

มกีารก าหนดรายละเอยีดในลกัษณะของอาคารเน้ือทีว่า่งของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
ไดแ้ก ่  
• ทีด่นิทีใ่ช้เป็นทีต่ ัง้ของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทกุชัน้ไม่

เกนิ 30,000 ตร.ม. ต้องมดีา้นหน่ึงดา้นใดของทีด่นินั้นยาวไมน้่อยกวา่ 12 เมตร ตดิ
ถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้างไมน้่อยกวา่ 10 เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไป
เชือ่มตอ่กบัถนนสาธารณะอืน่ทีม่เีขตทางกว้างไมน้่อยกวา่ 10 เมตร ทีด่นิดา้นทีต่ดิ
สาธารณะต้องมคีวามกว้างไมน้่อยกวา่ 12 เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนถงึบรเิวณ
ทีต่ ัง้ของอาคาร และทีด่นินั้นต้องวา่งเพือ่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดบัเพลงิได้
โดยสะดวก 

• ทีด่นิทีใ่ช้เป็นทีต่ ัง้ของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษทีม่พีืน้ทีอ่าคารรวมกนัทกุชัน้
มากกวา่ 30,000 ตร.ม. ต้องมดีา้นหน่ึงดา้นใดของทีด่นินั้นยาวไมน้่อยกวา่ 12 เมตร 
ตดิถนนสาธารณะทีม่เีขตทางกว้างไมน้่อยกวา่ 18 เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนไป
เชือ่มตอ่กบัถนนสาธารณะอืน่ทีม่เีขตทางกว้างไมน้่อยกวา่ 18 เมตร ทีด่นิดา้นทีต่ดิ
สาธารณะต้องมคีวามกว้างไมน้่อยกวา่ 12 เมตร ยาวตอ่เน่ืองกนัโดยตลอดจนถงึบรเิวณ
ทีต่ ัง้ของอาคาร และทีด่นินั้นต้องวา่งเพือ่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดบัเพลงิได้
โดยสะดวก 

มกีารก าหนดรายละเอยีดในการจดัท าระบบตา่งๆในอาคาร ไดแ้ก ่ ระบบระบายอากาศ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสัญญาณเตอืนเพลงิไหม ้ระบบป้องกนัเพลงิไหม ้ ระบบบ าบดัน ้าเสีย การระบาย
น ้าทิง้ ระบบประปา ระบบก าจดัขยะมูลฝอย ระบบลฟิต ์ ลกัษณะและขนาดของทีจ่อดรถ 
ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ การตดิตัง้วสัดภุายในอาคารต้องไมเ่ป็น
วสัดตุดิไฟ  การก าหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารให้ค านึงถงึการจดัรปูแบบเรขาคณติให้
มคีวามเสถยีรภาพตก่ารส่ันสะเทอืนของแผน่ดนิไหวเพือ่ป้องกนัการวบิตัแิบบส้ินเชงิ การ
ออกแบบห้องน ้าและห้องส้วม 
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สว่นที ่4 การปฏบิตักิารอื่นๆ 

• ในหวัขอ้นี้จะเน้นกระบวนการท างานทีก่ฏหมายในขอ้ปฏบิตัอิื่นๆ ทีผู่ป้ระกอบกจิการตอ้งใชใ้นการประกอบ
กจิการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

การโอนสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

การเพิม่/เปลีย่นแปลงประเภทการประกอบกจิการ 

การขอแกไ้ขหนงัสอือนุญาตฯ 

การคนืสทิธแิละรบัคนืสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

การขอขยายระยะเวลาการเริม่ปลกูสรา้งอาคารโรงงาน หรอืแจง้
เริม่ประกอบกจิการ 

การต่ออายุหนงัสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/5) 

 การยืน่ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมสว่นขยาย (กนอ. 03/3) 
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การโอนสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

-การโอนสิทธกิารใช้ทีด่นิ  
•ผู้ประกอบกิจการได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กจิการในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และประสงคจ์ะโอนสิทธิก์ารใช้
ที่ดินโดยให้เช่า หรือให้ความยินยอม หรือโอนกรรมสิทธิ ์
จะตอ้งยืน่ค าขอทัว่ไป (กนอ. 01/3) เพือ่โอนสิทธกิารใช้ทีด่นิ 
•  การโอนสิทธิการใช้ท่ีดิน มีหลายแบบ ได้แก่ โดยการให้เช่า /โดยให้ความยินยอม / โอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดนิ เป็นต้น 
•  กรณี  โอนสิทธิการเช่า   ผู้ ประกอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวสามารถโอนสิทธิให้เช่า
ได้ บางส่วนคราวละ  3 ปี  และผู้ ให้เช่ายังคงต้องประกอบกิจการอยู่   ถ้าผู้ ประกอบกิจการเลิก
ประกอบกิจการแล้วให้เช่าได้ไม่เกิน  3  ปี  และต้องปฏิบตัิตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบญัญัติการ
นิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   
•หลกัเกณฑ์การพิจารณาการโอนสิทธิบางสว่นของอาคารโดยการให้เชา่ 
 พืน้ท่ีของผู้ รับโอนต้องไมน้่อยกวา่  400  ตารางเมตร  และการโอนสิทธิจะโอนได้ไม่เกิน 50% 

ของพืน้ท่ีอาคารโรงงานผู้ โอน 
 ถ้าเป็นการประกอบกิจการเก่ียวกบัอญัมณี เคร่ืองประดบั หรือกิจการบริการท่ีสนบัสนนุหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการดงักลา่ว ให้ใช้พืน้ท่ีได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตารางเมตร 
 การประกอบกิจการของผู้ รับโอนสิทธิต้องเก่ียวเน่ืองหรืออยู่ในกลุ่มการประกอบอตุสาหกรรม

เดียวกนักบักิจการเดมิของผู้ โอน 
•ผู้ประกอบกิจการโอนสิทธิการใช้ท่ีดนิ  โดยให้เชา่ท่ีดนิ ให้ปฏิบตัติามมติคณะกรรมการ  กนอ.  ครัง้ท่ี 
1/2545   ลงวนัท่ี  24  มกราคม  2545  นัน่คือ  “ผู้ประกอบอตุสาหกรรมท่ีมีกรรมสิทธ์ิท่ีดินสามารถ
น าท่ีดินไปให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมท่ีมีวงจรการผลิตหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองใช้พืน้ท่ีได้อยู่แล้ว แต่ให้ 
กนอ. ก ากบัดแูลให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน  พ.ร.บ.  กนอ.  พ.ศ. 2522  มาตรา  44  วรรค
สอง” 

การโอนสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3) 
และ ค าขอใชท้ีด่นิฯ (กนอ. 01/1) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสอือนุญาต (กนอ. 01/2 หรอื กนอ. 
03/6) 
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การคนืสทิธแิละรบัคนืสทิธกิารใชท้ีด่นิ 

-การคนืสิทธแิละรบัคนืสิทธกิารใช้ทีด่นิ  
•ผู้ประกอบซึ่งเป็นผู้เช่าหรอืผู้ได้รบัความยนิยอมให้ใช้พืน้ทีย่ืน่
ค าขอทั่วไป (กนอ.01/3) หรือท าหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอคนืสิทธกิารใช้ทีด่นิ สามารถด าเนินการยืน่ได้ทีส่ านกังาน
ใหญ่ กนอ. หรือ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม และเมื่อ
เจ้าหน้าทีฯ่ พจิารณาค าขอฯและผา่นการอนุมตั/ิอนุญาตแล้ว 
ทาง กนอ. จะมหีนงัสือแจ้งฯ ยกเลกิหนังสืออนุญาตฯ และ
สัญญาการใช้ที่ดินฯ (ถ้ามี) ในกรณีเป็นนิคมที่ กนอ. 
บรหิารสาธารณูปโภคเอง กนอ. จะท าการตรวจสอบหนี้สิน
ค้างช าระของบรษิทัฯ กอ่นการอนุญาตคนืสิทธฯิ 
•ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้
พืน้ที ่ ยืน่ค าขอทัว่ไป (กนอ. 01/3) หรอืท าหนงัสือแจ้งความ
ประสงค์ขอรับคืนสิทธิการใช้ที่ดิน ยื่นที่ส านักงานใหญ ่
กนอ. หรือส านักงานนิคมอุตสาหกรรม และเมือ่เจ้าหน้าที่ฯ 
พจิารณาค าขอฯ พร้อมเอกสารทีถู่กต้องครบถ้วน และผ่าน
การอนุมตั/ิอนุญาตแล้ว ทาง กนอ. จะมหีนังสือแจ้งฯให้มา
รบัหนงัสืออนุญาตฯ ฉบบัใหม ่
•กรณีผู้ ประกอบการ (ผู้ เช่า)ท่ีได้รับโอนสิทธิการใช้ท่ีดินโดยการเช่า หรือโดยการยินยอม 
ตอ่มาผู้ เช่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการหรือเลิกใช้พืน้ท่ี  จะด าเนินการเป็นกรณีการขอคืน
สิทธิ / รับคืนสิทธิการใช้ท่ีดนิ   ซึง่ต้องปฏิบตัดิงันี ้
1.การขอคนืสิทธกิารใช้ทีด่นิ   ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เช่า
หรอืผู้รบัไดค้วามยนิยอมให้ใช้พืน้ที ่ ยืน่ค าขอทัว่ไป 
(กนอ.01/3)   

2.การรบัคนืสิทธกิารใช้ทีด่นิ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ให้เช่า
หรอืผู้ให้ความยนิยอมให้ใช้พืน้ที ่ ยืน่ค าขอทัว่ไป 
(กนอ.01/3)   

3.ทัง้สองกรณใีห้ยืน่ค าขอในคราวเดยีวกนั 
4.ข้อพงีระวงั การขอคนืสิทธกิารใช้ทีด่นิของผู้ประกอบการ
ในเขตประกอบการเสร ีเมือ่การนิคมอุตสาหกรรมพจิารณา
อนุมตักิารคนืสิทธแิลว้ จะส่งผลให้หนงัสืออนุญาตให้ใช้
ทีด่นิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นอนัยกเลกิ 
จะส่งผลตอ่ธุรกรรมทีต่อ้งด าเนินการอาทเิช่น  การน าของ
เขา้ของออกจากเขตประกอบการเสรจีะกระท ามไิด ้    

การคนืสทิธแิละรบัคนืสทิธกิารใช้
ทีด่นิ  

ผูป้ระกอบกจิการ ผูค้นืสทิธ ิและผูร้บั
คนืสทิธ ิยืน่ค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสอือนุญาต (กนอ. 01/2 หรอื 
กนอ. 03/6) 
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การเพิม่/เปลีย่นแปลงประเภทการประกอบกจิการ 

-การเพิม่/เปลีย่นแปลงประเภทการประกอบกจิการ 
หลักเกณฑ์การเพิ่ม /เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ประกอบกจิการ 
1.การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบ
กจิการ ต้องไมม่ผีลกระทบตอ่พืน้ทีร่อบข้าง หรอื
กจิการเดมิและใช้หลกัเกณฑเ์ช่นเดยีวกบัการขอใช้
ทีด่นิใหม ่
2.ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ร ะ บ บ
สาธารณปูโภคในนิคมฯวา่เพยีงพอหรอืไม ่
ส าหรบัในกรณีการเพิม่ประเภทการประกอบกจิการ
ที่มกีารเพิ่มสายการผลติใหม่ หรือเข้าข่ายขยาย
โรงงานให้ผู้ประกอบกิจการยื่นค าขอประกอบ
อุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (กนอ.03/3) มาพร้อม
กับการยื่นขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ 
(กนอ. 01/3) 
o สามารถย่ืนค าขอทัว่ไป หลงัจากที่ได้รับหนงัสืออนญุาตให้ใช้ท่ีดินและ

ประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม 
o กรณีการเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ เข้าข่ายขยายโรงงาน ตาม

มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535  ขอให้ท่านย่ืนค าขอ
ขยายโรงงาน (กนอ.03/3)  มาพร้อมกนั หรือในล าดบัถดัไป 

การเพิม่/เปลีย่นแปลง ประเภทการประกอบกจิการ 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอทัว่ไป (กนอ.01/3)*  

* กรณีเขา้ขา่ยขยายโรงงานใหย้ืน่ค าขอประกอบ
อุตสาหกรรม (สว่นขยาย) (กนอ.03/3) มาดว้ย 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสอือนุญาต (กนอ. 01/2 หรอื กนอ. 03/6) 
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การขอแกไ้ขหนงัสอือนุญาตฯ 

การขอแกไ้ขหนงัสอื
อนุญาตฯ 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค า
ขอทัว่ไป (กนอ.01/3) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสอือนุญาต (กนอ. 
01/2 หรอื กนอ. 03/6) 

การขอแก้ไขหนงัสืออนุญาตฯ 
เมือ่ผู้ประกอบกจิการไดร้บัหนงัสืออนุญาต
ให้ใช้ทีด่นิและประกอบกจิการในนิคม
อุตสาหกรรมแลว้ หากมคีวามประสงคจ์ะ
เปลีย่นแปลง แก้ไข ข้อมลูในหนงัสือ
อนุญาตฯ  ซึง่เกดิจากการร้องขอของผู้
ประกอบกจิการ เช่น 
1. การขอเปลีย่นชื่อ่ผู้รบัหนงัสืออนุญาตฯ 
(เน่ืองจากจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่ตาม
กฎหมาย) 
2. การขอเปลีย่นแปลงทีอ่ยูส่ านกังาน
ใหญ ่  / ทีอ่ยูโ่รงงาน  (ไมใ่ช่กรณี
โยกย้ายโรงงาน) 
3. การขอแก้ไขหมายเลขก ากบัแปลงทีด่นิ 
/ เน้ือที ่ (เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงผงั
แมบ่ท หรอื รงัวดัเนื้อทีท่ีด่นิใหม)่ 
4. การควบกจิการ (เป็นการควบกจิการ
ตามกฎหมาย) 
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การขอขยายระยะเวลาการเริม่ปลกูสรา้งอาคารโรงงาน หรอืแจง้เริม่ประกอบกจิการ 

-การขอขยายระยะเวลาการเริ่มปลูกสร้าง
อาคารโรงงาน และขอขยายระยะเวลาการ
แจ้งเริม่ประกอบกจิการ 
เมือ่ผู้ประกอบกจิการได้รบัหนงัสืออนุญาตให้
ใ ช้ ที่ ดิน แ ล ะ ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมแล้วผู้ประกอบกจิการจะต้องท า
การเริ่มปลูกสร้างอาคารโรงงานภายใน 1 
ปี แล้วแจ้งเริ่มประกอบกิจการภายใน 3 
ปี นับจากวนัทีไ่ด้รบัหนังสืออนุญาตฯ แต่
หากผู้ประกอบกิจการไม่สามารถเริ่มปลูก
สร้างอาคารโรงงาน หรอืไมส่ามารถแจ้งเริม่
ประกอบกจิการได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว 
ผู้ประกอบกจิการสามารถยืน่ค าขอฯ (กนอ. 
01/3) เพื่อขอขยายระยะเวลาการเริ่มปลูก
สร้างอาคารโรงงาน หรอืยืน่หนงัสือบรษิัทฯ 
ต่อ กนอ. เพื่อแจ้งความประสงคข์อขยาย
ระยะเวลา ได้ เ ช่นกัน  จากนั้น  ทาง 
กนอ. จะมหีนงัสือแจ้งตอบบรษิทัฯ ตอ่ไป  

การขอขยายระยะเวลาการเริม่กอ่สรา้ง
หรอืการแจง้เริม่ประกอบกจิการ 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอทัว่ไป 
(กนอ.01/3) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสอืแจง้ตอบบรษิทัฯ  
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 การยืน่ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมสว่นขยาย (กนอ. 03/3) 

-การย่ืนค าขออนุญาตใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนขยาย 
(กนอ. 03/3) 
• การขยายการประกอบกิจการ ได้แก่ การเพิม่จ านวน เปลี่ยนแปลงเครื่องจกัรท าให้มี

ก าลงัรวมเพิม่ขึน้ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป การเพิม่หรอืแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
โรงงานทีม่ผีลต่อฐานโครงสรา้งเดมิเพิม่ขึน้ตัง้แต่ 500 กโิลกรมัขึน้ไป การเพิม่ประเภท
การประกอบกิจการ หรอืเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ จากเดมิที่ได้รบัอนุญาตประกอบกจิการ
โดยเพิม่สายการผลติใหม ่

• เมื่อโรงงานได้มกีารด าเนินการที่เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535  ดงันี้ 
1. การเพิม่จ านวน เปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรท าใหม้กี าลงัรวมเพิม่ขึน้ตัง้แต่

รอ้ยละหา้สบิ  ขึน้ไป ในกรณเีครือ่งจกัรเดมิมกี าลงัรวมไมเ่กนิหนึ่งรอ้ยแรงมา้ 
หรอืก าลงัเทยีบเท่าไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยแรงมา้ หรอืเพิม่ขึน้ตัง้แต่หา้สบิแรงมา้ขึน้ไป 
ในกรณเีครือ่งจกัรเดมิมกี าลงัรวมเกนิกว่าหนึ่งรอ้ยแรงมา้ หรอืก าลงัเทยีบเท่าเกนิ
กว่าหนึ่งรอ้ยแรงมา้ 

2. การเพิม่หรอืแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารโรงงานท าใหฐ้านรากเดมิของ 
ใบอนุญาตในส่วนทีข่ยายใหม้อีายเุท่ากบัใบอนุญาตตามมาตรา 14 

• การพจิารณาค าขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมส่วนขยาย  อาจมขีัน้ตอนการตรวจ
โรงงาน ซึง่ตอ้งมกีารนดัหมายความพรอ้มระหว่างเจา้หน้าที ่กนอ. และผูป้ระกอบการ 
(โรงงาน) 

• กรณโีรงงานเขา้ขา่ยตอ้งด าเนินการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA/EHIA)  ขอใหโ้รงงานน าเสนอการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในรายงาน 
EIA/EHIA   ต่อเจา้หน้าทีผู่ต้รวจโรงงานดว้ย 

การยืน่ขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม
ส่วนขยาย 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอประกอบ
อุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) (กนอ.03/3) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสืออนุญาตฯ (กนอ.03/4) 
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การต่ออายุหนงัสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/5) 

-การตอ่อายุหน้งสืออนุญาตให้ใช้ทีด่นิและประกอบ
กจิการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.03/5)  
• เน่ืองจาก หนงัสืออนุญาตให้ใช้ทีด่นิและประกอบ

กจิการในนิคมอุตสาหกรรม ให้ใช้ไดจ้นถงึวนัส้ินปี
ปฏทินิแหง่ปีทีห้่า นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัอนุญาต ส าหรบั
กรณีทีใ่บอนุญาตหมดอายุ ผูป้ระกอบการจะยืน่ค าขอ
อนุญาตตอ่อายุใบอนุญาตฯ (กนอ. 03/5) กอ่น
หนงัสืออนุญาตฯ จะหมดอายุ 30 วนั 

• หนงัสืออนุญาตให้ใช้ทีด่นิและประกอบกจิการในนิคม
อุตสาหกรรม ให้ใช้ไดจ้นถงึวนัส้ินปีปฏทินิแหง่ปีทีห้่า 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัอนุญาต 

• การขอตอ่อายุหนงัสืออนุญาตฯ ให้ผูป้ระกอบการยืน่
ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตกอ่นวนัทีห่นงัสืออนุญาตส้ิน
อายุ เมือ่ไดย้ืน่ค าขอฯ ดงักลา่วแลว้ ให้ถอืวา่ผูย้ืน่
ค าขอฯ อยูใ่นฐานะผูร้บัหนงัสืออนุญาตจนกวา่จะมี
ค าส่ังถงึทีสุ่ด ไมอ่นุญาตให้ตอ่อายุหนงัสืออนุญาต 

• การพจิารณาค าขอตอ่อายุหนงัสืออนุญาตฯ มขีัน้ตอน
การตรวจโรงงาน ซึ่งต้องมกีารนดัหมายความพรอ้ม
ระหวา่งเจ้าหน้าที ่ กนอ. และผูป้ระกอบการ 
(โรงงาน) 

• กรณโีรงงานเขา้ขา่ยต้องด าเนินการจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA/EHIA)  ขอให้
โรงงานน าเสนอการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทีร่ะบุในรายงาน EIA/EHIA ตอ่
เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจโรงงานดว้ย 

• กรณใีนระหวา่งการยืน่ค าขอตอ่อายุหนงัสืออนุญาต
ฯ  ปรากฎวา่มกีารตรวจสอบพบวา่โรงงานและ
เครือ่งจกัรไมถ่กูต้อง ให้พนกังานเจ้าหน้าทีส่ั่งแกไ้ข
ให้ถกูต้อง ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

การตอ่อายุหนงัสืออนุญาตให้ใช้ทีด่นิและ
ประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 

ผูป้ระกอบกจิการยืน่ค าขอตอ่อายุการ
ประกอบกจิการ (กนอ.03/5) 

กนอ. อนุมตั ิ

หนงัสืออนุญาตฯ (กนอ. 03/6) 
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การใชง้านโปรแกรมคูม่อืการประกอบ
กจิการในนิคมอุตสาหกรรม 2558 

Link Download: 
https://drive.google.com/
folderview?id=0B0wlVw
dZqkeEU2pxdHFKOEhj
VmM&usp=sharing  

https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B0wlVwdZqkeEU2pxdHFKOEhjVmM&usp=sharing


ตดิต่อสอบถามขอ้สงสยั 

ดร. ธารทพิย ์พนัธเ์มธาฤทธิ ์ 
บรษิทั เกท็ โซลชูัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
GET SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD. 
เบอรโ์ทรศพัท ์081-455-9858 / 089-094-0007 
E-mail: pthantip@gmail.com  

mailto:pthantip@gmail.com
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