
 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

แนะน าการใช้โปรแกรม 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 

 
 คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) นั้น เป็นคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดได้
โดยตรงจาก web browser ที่มีอยู่แล้วในทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต (Off-line)  
และไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการใช้งาน นอกจากนี้ รูปแบบของการแสดงผลของคู่มือดังกล่าวสามารถ
แสดงผลได้ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่น าไปใช้งานทั้ งคนไทยและคนต่างชาติ             
ทั้งนี ้รายละเอียดของคู่มือได้แสดงไว้ดังต่อไปน้ี 
 

1. โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดคู่มือ 
 โปรแกรมสามารถเปิดได้โดยตรงจาก web browser ที่มีอยู่แล้วในทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรม 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการแสดงผลดีที่สุด ทางผู้จัดท าแนะน าให้เปิดคู่มือบนโปรแกรม Google Chrome Version 
46.0.2490.71 ขึ้นไป ทั้งนี้ ทางผู้จัดท าได้มีการติดตั้งโปรแกรม Google Chrome Version 46.0.2490.71 ไว้แล้ว
ใน CD โดยผู้ใช้งานสามารถเปิดผ่านด้วย Autorun ของ CD โดยตรง หรือเปิด File index.html ด้วยโปรแกรม 
Google Chrome ภายในเครื่องคอมพิวเตอรข์องผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่โปรแกรม 
 

2. โครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูล 
 การจัดเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) ข้อมูลกฎหมายฉบับเต็ม ภายใต้การศึกษาของ
โครงการได้ท าการจัดเก็บในรูปแบบของ PDF Digital file ที่สามารถเปิดได้ด้วย web browser ทุกชนิด และ
สามารถ download ลงมาใน computer ได้จากคู่มือ และ (2) ข้อมูลกฎหมายฉบับย่อ ที่ได้สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญ
ของโครงการ ซึ่งได้ท าการจัดเก็บข้อมูลไว้ในตัวคู่มือเอง ในรูปแบบของฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา                
ทั้งนี ้ข้อมูลกฎหมายฉบับย่อจะมีการจัดเก็บทั้งรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

3. การแสดงผลของคู่มือ 
เนื่องจากการออกแบบคู่มือภายใต้โครงการนี้ได้มีการออกแบบให้มีการใช้งานไดง้่าย และลดจ านวนในการ

คลิกให้น้อยที่สุด หน้าแรกของคู่มือจึงเป็นหน้าการแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่คู่มือด้วยปุ่มตรงกลางของหน้า นอกจากนี้ การแสดงผลทั้งหมดของโปรแกรมจะเป็น
แบบ adaptive โดยหน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดของจอผู้ใช้งาน หน้าแรกของการแสดงผลคู่มือ 
ได้แสดงไว้ดังรูปที่ 1. 
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รูปที่ 1. หน้าแรกของโปรแกรม 

 
การแสดงผลหลักของคู่มือแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลักด้วยกันคือ (1) การแสดงผลตามขั้นตอนต่างๆ 

บนเส้นทางเดินของผู้ประกอบการ และ (2) การจัดเรียงกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของแต่ละการ
แสดงผลมีดังต่อไปน้ี 
 

(1) การแสดงผลตามขั้นตอนต่างๆ บนเส้นทางเดินของผู้ประกอบการ :  
การแสดงผลรูปแบบนี้จะมีการแสดงผลทั้งรูปแบบ infographic ในรูปแบบถนน และ

รูปแบบขั้นตอน (bullet) ทั้งนี้การแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลักด้วยกัน คือ  
 ระยะเริ่มประกอบกิจการ 
 ระยะเตรียมการจัดตั้งโรงงาน 
 ระยะประกอบกิจการโรงงาน 
 ระยะปฏิบัติอื่นๆ 

การแสดงผลรูปแบบนี้  ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะที่ตนเองสนใจได้ ตั้งแต่เริ่มต้น       
เข้าใช้งาน การแสดงผลของถนนจะแสดงในรูปแบบทางยาวต่อเนื่องทั้ง 4 ระยะ เป็นแบบ 
one-page display โดยทางผู้ใช้งานสามารถเลื่อนดูถนนตามระยะต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
(ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 – 4) เมื่อเข้าสู่หน้าระยะ จะเป็นการแสดงผลถนนเฉพาะระยะ       
ที่เลือก โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ขัน้ตอนที่สนใจได้จากหน้าดังกล่าว 
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รูปที่ 2. หน้าหลักของโปรแกรม 

พืน้ท่ีการแสดงผลแบบ

เส้นทางเดินผู้ประกอบการ 

พืน้ท่ีการแสดงผลแบบ

ขัน้ตอน (Bullet) 
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รูปที่ 3. การแสดงผลเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบการแบบต่อเนื่อง 
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รูปที่ 4. การเข้าสู่ข้อมูลทั้งแบบเส้นทางเดินและแบบล าดับขั้น (หน้าระยะ) 
 

ส าหรับหน้ารายละเอียดของขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผล        
ได้ 4 รูปแบบย่อ คือ (1) รายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการ  
(ถ้ามี) (2) ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้ (3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระยะดังกล่าวทั้งหมด และ (4) แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง             
ทั้งนี ้ตัวอย่างการแสดงผลได้แสดงไว้ในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5. หน้าการแสดงผลของขั้นตอน 
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รูปที่ 5. หน้าการแสดงผลของขั้นตอน (ต่อ) 
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(2) การจัดเรียงกฎหมายในรูปแบบต่างๆ : การค้นหาข้อมูลกฎหมายต่างๆ ถือเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดท าคู่มือ ดังนั้น  ทางทีมงานจึงได้จัดท าระบบค้นหาข้อมูลกฎหมาย           
ที่สามารถค้นหาข้อมูลค าส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ต้องการค้นหาได้ โดยระบบ
การค้นหาจะท าการแสดงผลแบบจัดเรียงกฎหมายเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ       
การค้นหานั้นๆ ทั้งนี้ การจัดเรียงในโครงการนี้ แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบหลักด้วยกัน คือ  

 การจัดเรียงตามหน่วยงาน 
 การจัดเรียงตามปี 
 การจัดเรียงตามค าส าคัญ 
 การจัดเรียงตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
การจัดเรียงตามหน่วยงาน เป็นการจัดเรียงตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย  

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงพาณิชย ์
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงอุตสาหกรรม  

 
การจัดเรียงตามปี เป็นการจัดเรียงกฎหมายตามปีที่บังคับใช้ โดยเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 
– 2559  
 
การจัดเรียงตามค าส าคัญ เป็นการจัดเรียงตามค าส าคัญที่มักใช้บ่อย ประกอบไปด้วย 

 กัมมันตรังส ี
 ก๊าซอุตสาหกรรม 
 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ 
 การขอถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิในนิคมฯ 
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร (กนอ. 02/1) 
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 การขออนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาและเพื่ออยู่ท างานในราชอาณาจักรไทย 
 การควบคุมอาคาร 
 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแบบนิติบุคคลไทย 
 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแบบนิติบุคคลต่างด้าว 
 การจัดการกลิ่น 
 การจัดการกากอุตสาหกรรม 
 การจัดการมลพิษเสียง 
 การจัดการมลพิษทางน้ า 
 การจัดการมลพิษอากาศ 
 การจัดท ารายงาน EIA/ EHIA 
 การจัดท ารายงาน IEE 
 การทดลองเดินเครื่องจักร 
 การประเมินความเสี่ยงโรงงาน 
 การยื่นเอกสารขอสิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศไทยกับ BOI 
 การระบุ ประเภท ชนิด และจ าพวกโรงงาน 
 ความปลอดภัย 
 ความปลอดภัยในการท างาน 
 บุคลากรสิ่งแวดล้อม 
 ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
 สภาพแวดล้อมการท างาน 
 สารเคม ี
 หม้อน้ าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ าความร้อน 
 ห้องเย็น 
 อัคคีภัย 

 
การจัดเรียงตามกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 21 กลุ่มหลัก 
ตามการจัดเรียงของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 21 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ประกอบไปด้วย  

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลเพื่อการเกษตร 
 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย 
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และเครื่องแต่งกาย 
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 อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ 
 อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ ์
 อุตสาหกรรมปุ๋ย สี และเคมีภณัฑ์ 
 อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม 
 อุตสาหกรรมยา และเครื่องส าอาง 
 อุตสาหกรรมน้ ามัน และพลังงาน 
 อุตสาหกรรมแก้ว กระจก และเครื่องปั้นดินเผา 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
 อุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ 
 อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอะไหล่ 
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
 อุตสาหกรรมยานยนต์ และการขนส่ง 
 อุตสาหกรรมอัญมณ ี
 อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี อุปกรณ์การกีฬา และสันทนาการ 
 อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 
 อุตสาหกรรมอื่นๆ 
 กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม 

 
นอกจากนี้ โปรแกรมคู่มือนี้ ได้มีการติดตั้งระบบค้นหากลุ่มอุตสาหกรรม ในกรณีที่ผู้ใช้งาน
ไม่ทราบกลุ่มอุตสาหกรรม โดยระบบจะท าการค้นหาจากข้อมูลประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ โปรแกรมจะท าการแนะน ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ใช้ควรจะอยู่ 
ตัวอย่างการแสดงผลทั้งหมดได้แสดงผลได้ดังรูปที่ 6 – 9  

 
ในการจัดเรียงรายชื่อกฎหมายตามรูปแบบต่างๆ นั้น ยังสามารถกรองข้อมูลได้ตามระยะ 
การประกอบกิจการอีกด้วย คือ ระยะเริ่มประกอบกิจการ ระยะเตรียมการจัดตั้งโรงงาน 
ระยะประกอบกิจการโรงงาน ระยะปฏิบัติอื่นๆ โดยการเลือกที่ด้านข้างขวาของหน้าแสดงผล 
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 9 
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รูปที่ 6. การแสดงผลเรียงตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 
 

 
 

รูปที่ 7. ประเภทโรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 

 
 

รูปที่ 8. ระบบค้นหากลุ่มอุตสาหกรรมตามประเภทโรงงาน 
 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปที่ 9. การแสดงผลรายช่ือกฎหมายในกลุม่อุตสาหกรรมที่เลือก 
 

4. ภาษา 
ภาษาที่ใช้ในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังที่กล่าวไว้

ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในฐานข้อมูลกฎหมายฉบับเต็มได้จัดเก็บเฉพาะภาษาตามรูปแบบดั้งเดิมของ
กฎหมายนั้นๆ ในขณะที่ข้อมูลกฎหมายฉบับย่อสามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

ภาคผนวก 
เส้นทางเดนิผู้ประกอบการ 

 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 1 
  



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 2 
  



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 
  



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 (ต่อ) 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 (ต่อ) 
 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 (ต่อ) 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 (ต่อ) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 3 (ต่อ) 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางชีวิตของผู้ประกอบกิจการในระยะที่ 4 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางการขอรับสิทธิประโยชน์ของการนิคมฯ ที่ไม่เกีย่วของกับภาษี 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางการขอรับสิทธิประโยชน์ของการนิคมฯ ที่เกี่ยวของกับภาษี 
 



 
คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 
 

 
 

รูปเส้นทางการขอรับสิทธิประโยชน์ของการนิคมฯ ที่เกี่ยวของกับภาษี (ต่อ) 


