การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400

ที่ อก 5103.1.1/162

23 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

การอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

เรียน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด

อ้างถึง

คำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เลขที่คำขอ 1-15-0-101-00229-2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด ได้ยื่นคำขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานนําตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว
(Organic Solvent) มารีไซเคิล โดยวิธีกลั่นลำดับส่วนโดยใช้หอกลั่น ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงที่ดินเลขที่
G-7-20 เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ โดยเป็นการซื้อที่ดินจากบริษัท เอ็มดีเอ็กซ์จำกัด (มหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กนอ. พิจารณาแล้ว อนุมัติให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงานนําตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว (Organic Solvent) มารีไซเคิล
โดยวิธีกลั่นลำดับส่วนโดยใช้หอกลั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎหมายของ กนอ. จึงขอให้บริษัทฯ ดาวน์โหลดหนังสืออนุญาตฯ
ผ่านระบบอนุมัติ-อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP) โดย กนอ.
ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการสำหรับคำขอที่ได้รับอนุมัติระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอแสดงความนับถือ

(นายปมุข เตพละกุล)
ผู้อำนวยการกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 4423
E-mail : permit@ieat.mail.go.th
*** เอกสารฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เงื่อนไขประกอบการอนุญาต
ตามคำขอใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเลขที่ 1-15-0-101-00229-2563 ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1. การประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตฯ
รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การก่อสร้างและพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง ประกาศ
กนอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
3. กนอ. ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ แม้ว่าปัจจุบันจะมิได้กำหนดเป็นประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง
แต่หากส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือชุมชนมีข้อร้องเรียน
และได้มีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
โทร. 0 2253 0561 ต่อ 4423
E-mail : permit@ieat.mail.go.th
*** เอกสารฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***

แบบ กนอ. 01/2
Form IEAT 01/2

หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

ที่
No.

2-15-0-101-00229-2563

Letter of Permission for Utilization and Business Operations in Industrial Estate
ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
under the Industrial Estate Authority of Thailand B.E. 2522 (1979)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
Date / Month/ Year

หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุญาตให้

This Letter of Permission is given to evidence that the Industrial Estate Authority of Thailand has granted permission for
บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด
(Sun-Up Recycling Co.,Ltd.)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Office located at No.
แขวง/ตำบล
Subdistrict/Tambon

79/2

หมู่ที่
Moo

เทพราช

เป็นผู้ประกอบกิจการในเขต
to operate the business in the zone
แปลงที่ดินเลขที่
Land Plot No.

เขต/อำเภอ
District/Amphoe

4
บ้านโพธิ์

อุตสาหกรรมทั่วไป

G-7-20

ประกอบกิจการ
Business Activities
ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่
Factory Category or Type No.

ตรอก/ซอย
Trok/Soi

นิคมอุตสาหกรรม
Industrial Estate

เนื้อที่
Total area

-

เกตเวย์ซิตี้

จังหวัด
Province

ถนน
Road

-

ฉะเชิงเทรา

ประมาณ 7 ไร่ 0 งาน 0.00 ตารางวา

โรงงานนําตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้แล้ว (Organic Solvent) มารีไซเคิล โดยวิธีกลั่นลำดับส่วนโดยใช้หอกลั่น

106

ทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลขที่
Industrial Operator Registration No.

72150015025634 (น.106-150/2563-ญกว.)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้

The business operator shall comply with the conditions attached to the letter of Permission.
การอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่

This permission shall be valid until

31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
31 December 2024

ลงชื่อ
02455600033510010

ผู้อนุญาต

(นายปมุข เตพละกุล)
ผู้อำนวยการกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

*** เอกสารฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***

กรณี นิคมฯ ที่ กนอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ได้รับหนังสืออนุญาตฯฉบับนี้ได้ทำสัญญาการใช้ที่ดิน กับ กนอ. แล้ว

แบบ กนอ. 01/2
Form IEAT 01/2

เงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
บริษัท ซัน-อัพ รีไซคลิง จำกัด
ที่ 2-15-0-101-00229-2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการต้องปฏิบัติดังนี้ :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยและจะต้องปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการของนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบกิจการตั้งอยู่ เฉพาะในส่วนที่กำหนด ให้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีที่ผู้ประกอบกิจการก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องจากการประกอบกิจการของตน ผู้ประกอบกิจการนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย ฟื้นฟู
ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น และในกรณีที่ จำเป็น กนอ. อาจเข้าดำเนินการ หรือมอบหมายบุคคลอื่น ให้เข้าดำเนินการ

แก้ไขความเสียหาย ฟื้นฟู ตลอดจน ดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยผู้ประกอบกิจการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าว
น้ำทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณสถานประกอบการ จะต้องได้มาตรฐานตามที่ กนอ. กำหนด
ต้องดำเนินการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มิให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนอ. และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ/เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
เมื่อก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องจักรทดลอง เครื่องจักรและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกอบกิจการแล้วเสร็จ พร้อมจะเริ่มประกอบกิจการต้องแจ้งให้
กนอ.ทราบ (ตามแบบกนอ.03/1) ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ
ให้ใช้วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว หรือของเสียเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

10. ต้องเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม และพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ห้ามเผา หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วภายในบริเวณโรงงาน

12. ต้องมี และใช้ระบบขจัดกลิ่นไอสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีขนาด และประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะขจัดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
13. กรณีใช้หม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มน้ำมัน (Hot Oil) ต้องตั้งอยู่ห่างจากหม้อต้ม หรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร กรณีระยะห่างน้อยกว่า 30 เมตร แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร ต้องมีผนัง หรือกำแพงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร กั้น เพื่อหน่วงการแพร่กระจายของไอ
14. จุดขนถ่ายวัตถุดิบ ต้องอยู่ห่างจากหม้อต้ม หรือหอกลั่นไม่น้อยกว่า 30 เมตร

15. เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแบ่งบรรจุ และการขนถ่ายของเหลวไวไฟ ต้องต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding)
เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

16. บริเวณที่มีการเก็บ และใช้สารไวไฟ ต้องไม่มีแหล่งกำเนิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ หรือความร้อน ที่อาจทำสารไวไฟเกิดการลุกไหม้ หรือระเบิดได้ เช่น
เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือทนการระเบิด (Explosion Proof) เป็นต้น
17. กากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย ต้องนำไปกำจัด โดยใช้บริการโรงงานผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor)
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล้วเท่านั้น

18. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาให้ท่านจัดการ
หากพบว่าการประกอบกิจการของท่านเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว ไม่เป็นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดังนี้
- ท่านประกอบกิจการโรงงานไม่เป็นไป ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ว พ.ศ. 2548
- ท่านประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อน หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงาน
หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน จนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะ ต้องมีการออกคำสั่ง ตามมาตรา 37 หรือได้มีการออกคำสั่ง ตามมาตรา 37 แล้ว
-ท่านประกอบกิจการโรงงานที่มีสภาพ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน และเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจะ ต้องมีคำสั่ง ตามมาตรา 39 หรือได้มีการออกคำสั่ง
ตามมาตรา 39 แล้ว
- ปรากฏข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่า ท่านมิได้นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วที่รับมาจากผู้ประกอบกิจการโรงงานมาจัดการในโรงงาน ตามที่ได้รับอนุญาต
แต่ได้นำไปลักลอบทิ้ง หรือมีส่วนที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้วดังกล่าว
19. หากบริษัทฯ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำ คำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(นายปมุข เตพละกุล)
ผู้อำนวยการกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

*** เอกสารฉบับนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***

กรณี นิคมฯ ที่ กนอ. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ให้หนังสืออนุญาตฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อผู้ได้รับหนังสืออนุญาตฯฉบับนี้ได้ทำสัญญาการใช้ที่ดิน กับ กนอ. แล้ว

