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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามนัเชือ้เพลิง 

 
 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับมีการยกเลิกกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา
น้ํามนัเชื้อเพลิง  ซ่ึงเปนกฎหมายใหอํานาจในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการเก็บรักษาและขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง  และไดมีการตรากฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงข้ึนใชบังคับใหม  จึงสมควร
แกไขใหถูกตองเสียในคราวเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และ

ประเภท  ข  ตามกฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้  
ขอ ๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ตองมี

คาดังตอไปนี้ 
  (๑) ความเปนกรดและดาง  (pH  Value)  ระหวาง  ๕.๕  ถึง  ๙.๐ 
  (๒) ซีโอดี  (Chemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
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  (๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
  (๔) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ไมเกิน  ๑๕  มิลลิกรัมตอลิตร  
ขอ ๔ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ใหเก็บแบบจวง  

(Grab  Sampling)  จากจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม  ในกรณีที่มีการระบายน้ําทิ้งหลายจุด  
ใหเก็บทุกจุดที่มีการระบายน้ําทิ้งออกสูส่ิงแวดลอม 

ขอ ๕ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ใหใช
วิธีการดังตอไปนี้ 

  (๑) คาความเปนกรดและดาง  ใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดางของน้ํา  (pH  
Meter) 

  (๒) คาซีโอดี  ใหใชวิธียอยสลายโดยโปตัสเซียมไดโครเมต  (Potassium  Dichromate  
Digestion) 

  (๓) คาสารแขวนลอย  ใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  (Glass  Fibre  Filter  
Disc) 

  (๔) คาน้ํามันและไขมัน  ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลายแลวแยกหาน้ําหนักของน้ํามัน
และไขมัน 

ขอ ๖ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งตามขอ  ๕  ตองเปนไปตามคูมือวิเคราะหน้ําเสียที่
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยกาํหนดไวหรือตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห
น้ําและน้ําเสีย  (Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater)  ที่  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
ของสหรัฐอเมริกา  รวมกันกําหนดไว 

ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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