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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการประกอบ
กิจการโรงงาน เพื่อให้มีค่ามาตรฐานและวิธีการตรวจสอบน้ําทิ้งจากโรงงานให้เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔
แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ระบุว่า “ห้ามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ําทิ้งนั้น
มีลักษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง
(dilution)” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานจําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
“น้ําทิ้ง” หมายความว่า น้ําที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน น้ําจากการใช้น้ําของคนงาน
หรือน้ําจากกิจกรรมอื่นในโรงงาน ที่จะระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ข้อ ๕ มาตรฐานน้ําทิ้ง ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐
๕.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
๕.๓ สี (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ เอดีเอ็มไอ
๕.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่าดังนี้
(๑) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) กรณีระบายลงแหล่งน้ําที่มีค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเกินกว่า ๓,๐๐๐
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ํา
ทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
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ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
ไซยาไนด์ (Cyanides CN) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบ
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
โลหะหนัก มีค่าดังนี้
(๑) สังกะสี (Zn) ไม่เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) โครเมี ยมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เ กิน ๐.๒๕

มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) โครเมี ย มไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium) ไม่ เ กิ น ๐.๗๕
มิลลิกรัมต่อลิตร
(๔) สารหนู (As) ไม่เกิน ๐.๒๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๕) ทองแดง (Cu) ไม่เกิน ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๖) ปรอท (Hg) ไม่เกิน ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๗) แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๘) แบเรียม (Ba) ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๙) ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๑๐) ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๑๑) นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๑๒) แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ ๖ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน ตามข้อ ๕ ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้
๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า ๐.๑ หน่วย
๖.๒ อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทําการเก็บตัวอย่าง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖.๓ สี ให้ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
๖.๔ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๖.๕ ของแข็ ง แขวนลอยทั้ ง หมด ให้ ใ ช้ วิ ธี ก รองผ่ า นกระดาษกรองใยแก้ ว
(Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
๖.๖ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน
ติ ด ต่ อ กั น และหาค่ า ออกซิ เ จนละลายด้ ว ยวิ ธี เ อไซด์ โ มดิ ฟิ เ คชั่ น (Azide Modification) หรื อ วิ ธี
เมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)
๖.๗ ซีโอดี ให้ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
๖.๘ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู
(Methylene Blue Method)
๖.๙ ไซยาไนด์ ให้ ใ ช้ ก ารกลั่ น (Distillation) และตรวจวั ด ด้ ว ยวิ ธี เ ที ย บสี
(Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis
๖.๑๐ น้ํ า มั น และไขมั น ให้ ใ ช้ วิ ธี ส กั ด ด้ ว ยเทคนิ ค Liquid – Liquid Extraction
หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทําละลายแล้วแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
๖.๑๑ ฟอร์มาลดีไฮด์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
๖.๑๒ สารประกอบฟีนอล ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี
(Colorimetric Method)
๖.๑๓ คลอรี น อิ ส ระ ให้ ใ ช้ วิ ธี ไ ตเตรท (Titrimetric Method) หรื อ วิ ธี เ ที ย บสี
(Colorimetric Method)
๖.๑๔ สารฆ่าศั ตรูพื ชและสั ตว์ ให้ ใช้วิ ธี ก๊าซโครมาโตกราฟิ ค (Gas-Chromatographic
Method) หรือวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ ลิควิด โครมาโตกราฟิค (High-Performance Liquid Chromatographic
Method)
๖.๑๕ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
๖.๑๖ โลหะหนัก
(๑) สังกะสี ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิลและแมงกานีส
ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด (Acid digestion) และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่น
สเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า
(Inductively Coupled Plasma)
(๒) โครเมียม
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ก) โครเมียมทั้งหมด ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด (Acid digestion)
และวั ด หาปริ ม าณโลหะด้ ว ยวิ ธี อ ะตอมมิ ค แอบซอฟชั่ น สเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption
Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
ข) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
หรื อ วิ ธี ส กั ด และตรวจวั ด ด้ ว ยวิ ธี อ ะตอมมิ ค แอบซอฟชั่ น สเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption
Spectrometry : AAS) หรื อ วิ ธี ส กั ด และตรวจวั ด ด้ ว ยวิ ธี อิ น ดั ก ที ฟ ลี คั พ เพิ ล พลาสม่ า (Inductively
Coupled Plasma)
ค) โครเมียมไตรวาเลนท์ ให้ใช้วิธีคํานวณจากค่าส่วนต่างของโครเมียม
ทั้งหมดกับโครเมียมเฮกซะวาเลนท์
(๓) สารหนูและซีลีเนียม ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตร์โฟโตเมตตรี
(Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด์เจนเนอเรชั่น (Hydride Generation)
หรือวิธีอินดักทีฟลี คัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
(๔) ปรอท ให้ ใ ช้ วิ ธี โ คลด์ เ วเปอร์ อ ะตอมมิ ค แอบซอฟชั่ น สเปคโตรเมตตรี
(Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry) หรือวิธีโคลด์เวเปอร์อะตอมมิคฟลูออเรสเซนซ์
สเปคโตรเมตตรี (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า
(Inductively Coupled Plasma)
ข้อ ๗ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงาน ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง American Public Health Association,
American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ข้อ ๘ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบค่ามาตรฐาน ตามข้อ ๕ ให้เป็นดังต่อไปนี้
๘.๑ จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายทิ้งออกจากโรงงาน ไม่ว่าจะมีจุดเดียวหรือ
หลายจุดก็ตาม หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีมีการระบายทิ้ง
หลายจุดให้เก็บทุกจุด
๘.๒ วิ ธี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า ทิ้ ง ณ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งตาม ๘.๑ ให้ เ ก็ บ แบบจ้ ว ง
(Grab Sample)
ข้อ ๙ การกําหนดค่ามาตรฐานน้ําทิ้งให้แตกต่างไปจากข้อ ๕ สําหรับโรงงานในประเภท
หรือชนิดใดเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ข้อ ๑๐ ให้ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้ง
ที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

