สรุปมติคณะกรรมการ กนอ. และข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการ กนอ.
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561
***********************

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
1 หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง นิ ค ม ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
อุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน
1. ประเด็นที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาเห็นว่า เมื่อสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เปลี่ยนแปลงสภาพ และเป็นกรรมสิทธิ์ของ กนอ. ตามมาตรา 36/1 แห่ง พ.ร.บ. กนอ.
พ.ศ. 2522 แล้ว กนอ. อาจพิจารณาให้ผู้ร่วมดาเนินงานเช่าหรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
โอนกรรมสิทธิ์
2. ประเด็นที่ 2 : Zero Discharge
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ กนอ. เสนอ โดยให้เพิ่ม
ถ้อยคาให้ชัดเจนว่าเป็นอานาจของผู้ว่าการที่จะประกาศข้อกาหนดในอนาคต
3. ประเด็นที่ 3 : การโอนระบบสาธารณูปโภค
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ กนอ. เสนอ และให้ กนอ.
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย
พิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาต่อไป
4. ประเด็นที่ 4 : สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
5. ประเด็นที่ 5 : พื้นที่สีเขียว
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า เห็นชอบตามที่ กนอ. เสนอ
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน สาหรับผู้ร่วม
ดาเนินงานที่เสนอโครงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ดังนี้
1.1 ประเด็นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1.1.1 เห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศ กนอ. ที่ 64/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตพื้นที่ที่
ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้ความยินยอมและการชาระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลัง ตาม
มาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
ดังนี้
(1) ในขั้นตอนการยืน่ คาขอเสนอพื้นที่เพื่อร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม ผู้ร่วมดาเนินงานจะต้องแสดงให้เห็นสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ปรากฏอยู่ในพื้นทีโ่ ครงการทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยระบุตาแหน่ง ขอบเขต และจานวน
พื้นที่
(2) ผู้ร่วมดาเนินงานต้องออกแบบผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
โครงการ โดยหลีกเลี่ยงที่ดนิ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
1
(ต่อ)

เรื่อง

มติ / ข้อสั่งการ
(3) ให้ กนอ. กากับการออกแบบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการ โดยไม่ให้กระทบที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเดิมและหลีกเลี่ยงที่ดนิ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
(4) กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ร่วมดาเนินงาน ผู้ประกอบการต้องไม่พฒ
ั นา
หรือรุกล้า ใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1.2 ประเด็นที่ 2 : Zero Discharge
1.2.1 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ. ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ประเด็นระบบบาบัดน้าเสียสาหรับนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่
จะต้องนาไปสู่การเป็น Zero Discharge
1.2.2 เห็นชอบให้ กนอ. ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ พ.ศ. 2557 โดยกาหนดให้นิคมอุตสาหกรรมจัดทาแผนเพื่อลดปริมาณการปล่อยน้า
ทิ้งที่ผา่ นการบาบัดแล้วสู่แหล่งน้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และให้เพิ่มถ้อยคาว่า เป็น
อานาจของผู้วา่ การ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเรื่องดังกล่าวในอนาคต
1.3 ประเด็นที่ 3 : การโอนระบบสาธารณูปโภค
1.3.1 เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกองทุนหลักประกันเพื่อ
บารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่ ดังนี้
(1) อัตราการชาระเงินเข้ากองทุนให้คานวณ ดังนี้
- กรณีพื้นที่โครงการไม่เกิน 1,000 ไร่ ต้องชาระในอัตรา
32,400 บาท/ไร่
- กรณีพื้นที่โครงการส่วนที่เกิน 1,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 2,000 ไร่
ต้องชาระในอัตรา 27,000 บาท/ไร่
- กรณีพื้นที่โครงการส่วนที่เกิน 2,000 ไร่ แต่ไม่เกิน 3,000 ไร่
ต้องชาระในอัตรา 21,600 บาท/ไร่
ทั้งนี้ ในการกาหนดอัตราการชาระเงินกองทุนดังกล่าวให้มีการปรับ
เพิ่มขึ้นในอัตรา 10% ในทุก 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดตั้ง
ใหม่ ในครั้งเดียวมีพื้นที่เกินกว่า 3,000 ไร่ ส่วนที่เกิน 3,000 ไร่ ผู้พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมจะต้องจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ และชาระเงินกองทุนหลักประกันเพื่อบารุง
ระบบสาธารณูปโภคสาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่ตามอัตราที่ กนอ.
กาหนด โดยชาระตามสัดส่วนจานวนพื้นทีท่ ี่เพิ่มขึ้นตามอัตราข้างต้น
(2) เงื่อนไข
- ผู้ร่วมดาเนินงานนาเงินเข้ากองทุน เมื่อมีผู้ประกอบการได้รบั
ใบอนุญาตใช้ที่ดิน
- วงเงินของกองทุนสอดคล้องตามสัดส่วนพืน้ ที่โครงการ
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เรื่องที่
เรื่อง
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สาธารณูปโภค

มติ / ข้อสั่งการ
(3) วัตถุประสงค์
- เพื่อบารุง รักษา ซ่อมแซม สร้างทดแทน และป้องกันระบบ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม โดย
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนระบบสาธารณูปโภคให้เป็นของ กนอ. ในกรณีที่ผู้ร่วม
ดาเนินงาน ไม่สามารถดาเนินธุรกิจหรือบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมต่อไปได้ ทัง้ นี้
เพื่อการให้บริการ แก่ผู้ประกอบการดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันเพื่อบารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคสาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่อย่างถูกต้องสมตามความ
ประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการประกอบ
กิจการของผู้ร่วมดาเนินงาน ให้ผู้ร่วมดาเนินงานจัดส่งงบกาไรขาดทุนที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเรียบร้อยแล้วให้ กนอ. ทราบทุกปี
1.3.3 เห็นชอบให้ กนอ. ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และสัญญาร่วม
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้างต้น โดยให้รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กนอ. ไปประกอบการดาเนินการต่อไป
1.4 ประเด็นที่ 4 : สานักงานนิคมอุตสาหกรรม
1.4.1 เห็นชอบให้ กนอ. ปรับปรุงประกาศ กนอ. ที่ 70/2557 เรื่อง การจัด
ให้มีพื้นที่สานักงาน สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ และบริการ สาหรับการปฏิบัตงิ าน
ในนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
(1) ให้กาหนดขนาดพืน้ ที่ ตาแหน่งพื้นที่สานักงานนิคมฯ ให้
เหมาะสมกับการใช้งานต่อพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมแต่ละขนาด โดยพื้นที่ที่กาหนดให้เป็น
สานักงาน กนอ. ต้องมีความเป็นสัดส่วน และต่อเนื่องเป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
(2) ให้จัดให้มีทางเข้าออกที่เหมาะสมสาหรับผูป้ ฏิบัตงิ านของ กนอ.
ในสานักงานนิคมฯ โดยผูป้ ฏิบัตงิ านของ กนอ. ต้องสามารถเข้าใช้พื้นที่สานักงาน กนอ.
ได้ตลอดเวลา
(3) ให้ผู้ร่วมดาเนินงานเสนอรูปแบบและรายการก่อสร้างสานักงาน
ให้ กนอ. เห็นชอบก่อนดาเนินการก่อสร้าง
1.4.2 ให้ปรับปรุงสัญญาร่วมดาเนินงานฯ โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว
1.5 ประเด็นที่ 5 : พื้นที่สีเขียว
เห็นชอบให้ กนอ. จัดทาหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการใช้พนื้ ที่สเี ขียวให้
ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
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1.5.1 ห้ามเปลี่ยนแปลงตาแหน่งพื้นที่สีเขียวที่ติดกับชุมชน หรือพื้นที่ที่
(ต่อ)
กาหนดไว้ให้เป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ในและนอกพื้นทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
1.5.2 สาหรับพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มิใช่แนวกันชน ในการ
อนุญาตให้ดัดแปลงหรือย้ายพืน้ ที่สีเขียว จะต้องเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) เป็นการเปลี่ยนแปลงพืน้ ทีส่ ีเขียวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมโดยรวม
(2) เป็นการเปลี่ยนแปลงพืน้ ทีส่ ีเขียวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม
(3) เป็นการเปลี่ยนแปลงพืน้ ทีส่ ีเขียวเพื่อประโยชน์ในการจัดรูป
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
1.5.3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
กนอ. โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และไม่ขัดต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
1.5.4 ในกรณีที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพื้นทีส่ ีเขียว ผู้พัฒนาจะต้อง
จัดหาพื้นทีส่ ีเขียวทดแทนเพิ่มขึน้ จากพื้นที่สีเขียวที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
2 แผนแม่บทการลงทุนของ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
กนอ. ปีงบประมาณ 2561 –
1. แผนแม่บทการลงทุนของ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 พร้อมวงเงินลงทุน
2565
ประมาณ 26,966.667 ล้านบาท เป็นกรอบแผนการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งการดาเนินการใน
รายละเอี ย ด กนอ. จะต้ อ งพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ รู ป แบบการลงทุ น รวมถึ ง
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจน แล้วนาเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาเป็นราย
โครงการอีกครั้งหนึ่ง
2. กนอ. ควรระบุให้ชัดเจนว่า โครงการใดเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP)
3. ผู้ ว่ า การ กนอ. ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า การจั ด ท าแผนแม่ บ ทการลงทุ น ของ กนอ.
ดังกล่าวเป็นการเตรียมการล่วงหน้าว่า กนอ. มีการลงทุนในโครงการใดบ้าง ซึ่งต้องมีการ
จัดเตรียมทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการที่สามารถรองรับการ
ลงทุ น ในกรอบวงเงิ น ที่ เ สนอ ทั้ ง นี้ อาจมี ก ารเสนอบุ ค คลมาท าหน้ า ที่ เ ป็ น Chief
Financial Officer (CFO) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การเงินในกระบวนการต่างๆ ที่
เหมาะสมต่อไป สาหรับการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทการลงทุน กนอ. จะมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการในแต่ละปีต่อไป

5
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
2
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบกรอบแผนแม่บทการลงทุนของ กนอ.
(ต่อ)
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ กนอ. ต่อไป
2. ให้ กนอ. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) จัดทารายละเอียด
โครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมทั้งกาหนดรูปแบบการลงทุนโครงการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. ต่อไป
3 ผลการศึกษาโครงการศึกษา ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
การบริหารจัดการท่าเทียบ กนอ. ได้ดาเนินการเป็นไปตามกรอบหลักการของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
เรือสาธารณะสาหรับขนถ่าย กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อ
สินค้าเหลว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาเสนอ สคร. โดยเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการ กนอ. ประเด็นการเจรจาในอนาคตเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้ดาเนินการโอน
ทรัพย์สินคืนให้รัฐโดยไม่ต้องคิดมูลค่าทางบัญชีสุทธิ และประเด็นการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินควรให้ใช้ผู้สอบบัญชีอสิ ระที่เป็น Third Party มาดาเนินการ
มติคณะกรรมการ กนอ. 1. รับทราบผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กนอ.
2. เห็นชอบให้นาผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ
ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอ สคร. พิจารณาดาเนินการ
นาเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อไป
3. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปประกอบการดาเนินการต่อไป
4 บริษัท มาบตาพุด แทงค์
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมการ กนอ.
เทอร์มินัล จากัด ขอเช่าพื้นที่ มีข้อสังเกตขอให้ กนอ. พิจารณาประเด็นการชาระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้า
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตา ลาน้าบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยว่า เป็นภาระหน้าทีผ่ ู้เช่ารายเดิมหรือราย
พุดในแปลงที่ I-25/3
ใหม่ต้องรับผิดชอบ และต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าฯ ให้ชัดเจนด้วย
บางส่วน
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบให้บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
เช่าที่ดินแปลงที่ I-25/3 บางส่วน ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อที่ประมาณ
7.5 ไร่ เป็นระยะเวลา 19 ปี (สิ้นสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2579) ในอัตราเท่ากับ 521,994
บาท/ไร่/ปี ค่าเช่าปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุก 5 ปี ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามที่ กนอ. กาหนด
2. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปประกอบการดาเนินการต่อไป
*******************************

