
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

----------------------- 
   อาศัยอํานาจตามความในขอ 14 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ระบุวา “หามระบายนํ้าท้ิงออกจากโรงงานเวนแตไดทําการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางจนน้ําทิ้งนั้นมีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)” รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออก
ประกาศกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ดังน้ี 
 
ขอ 1  คําจํากัดความ 
 
  น้ําทิ้ง หมายถึง น้ําเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิง่แวดลอม และใหหมายความรวมถึงน้ําเสียจากการใชน้ําของคนงาน รวม
ท้ังจากกิจกรรมอ่ืนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนํ้าท้ิงตองเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงท่ี
กําหนดไวในประกาศนี ้
 
ขอ 2  นํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 (1) ความเปนกรดและดาง (pH) มีคาไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0 
 (2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคาดังน้ี 
  2.1 คาทีดีเอส ไมมากกวา 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับ
ปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนด แตตองไมมากกวา 5,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
   2.2 น้ําทิ้งซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสูแหลงน้ําที่มีคาความเค็ม (Salinity) มาก
กวา 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร คา ทีดีเอส ในน้ําทิ้งจะมีคามากกวาคา ทีดีเอส ที่มีอยูในแหลงน้ําไดไมเกิน 
5,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
         / (3) สารแขวนลอย … 
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   (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมมากกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตาง
จากที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 150 มิลลิกรัมตอลิตร 
  (4) โลหะหนักมีคาดังนี ้
   4.1 ปรอท (Mercury)   ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.2 เซเลเนียม (Selenium)   ไมมากกวา 0.02   มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.3 แคดเมียม (Cadmium)  ไมมากกวา 0.03   มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.4 ตะกั่ว (Lead)    ไมมากกวา 0.2     มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.5 อารเซนิค (Arsenic)   ไมมากกวา 0.25   มิลลิกรัมตอลิตร 
  4.6 โครเมียม (Chromium) 
    4.6.1 Hexavalent Chromium ไมมากกวา 0.25   มิลลิกรัมตอลิตร 
    4.6.2 Trivalent Chromium ไมมากกวา 0.75   มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.7 บาเรียม (Barium)   ไมมากกวา 1.0     มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.8 นิเกิล (Nickel)   ไมมากกวา 1.0     มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.9 ทองแดง (Copper)   ไมมากกวา 2.0     มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.10 สังกะส ี(Zinc)   ไมมากกวา 5.0     มิลลิกรัมตอลิตร 
   4.11 แมงกานีส (Manganese)  ไมมากกวา 5.0     มิลลิกรัมตอลิตร 
  (5) ซัลไฟด(Sulphide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S)ไมมากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
  (6) ไซยาไนด (Cyanide) คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) ไมมากกวา 0.2 
มิลลิกรัมตอลิตร 
  (7) ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde)   ไมมากกวา 1   มิลลิกรัมตอลิตร 
  (8) สารประกอบพนีอล (Phenols Compound)    ไมมากกวา 1       มิลลิกรัมตอลิตร 
  (9) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)   ไมมากกวา 1       มิลลิกรัมตอลิตร 
  (10) เพสติไซด (Pesticide)   ตองไมมี 
  (11) อุณหภูมิ     ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
  (12) ส ี      ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ 
  (13) กลิ่น     ตองไมเปนที่พึงรังเกียจ 
 
         / (14) น้ํามันและไขมัน … 
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  (14) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจาก
ที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรง
งานอุตสาหกรรมกําหนด แตตองไมมากกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร 
  (15) คา บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน 
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตงตองไมมากกวา 60 
มิลลิกรัมตอลิตร 
  (16) คาทีเคเอ็น (TKN  หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
หรืออาจแตกตางจากท่ีกําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาห
กรรม ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แตงตองไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
  (17) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 120 มิลลิกรัมตอลิตร หรืออาจ
แตกตางจากที่กําหนดไว ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แต
ตองไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
ขอ 3  การตรวจสอบคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ 2 ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางของนํ้าท้ิง ใหใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและ
ดางของนํ้า (pH Meter) 
  (2) การตรวจสอบคา ทีดีเอส ใหใชวิธีการระเหยแหง ระหวางอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส 
ถึงอุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
  (3) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย ใหใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass 
Fibre Filter Disc) 
  (4) การตรวจสอบคาโหละหนัก ใหใชวิธีการดังนี ้
   4.1 การตรวจสอบคาสงักะส ีโครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิเกิล 
และแมงกานีส ใหใชวิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption 
Spectrophotometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรช่ัน (Direct Aspiration) หรือวิธีพลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี 
(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma : ICP) 
 
        / 4.2 การตรวจสอบคาอารเซนิค … 
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   4.2 การตรวจสอบคาอารเซนิค และเซเลเนียม ใหใชวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่น 
สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด เจนเนอเรช่ัน (Hydride 
Generation) หรือวิธีพลาสมา อีมิสชั่น สเปคโตรสโคบี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดักทีฟลี 
คัพเพิล พลาสมา (Inductively Coupled Plasma : ICP) 
   4.3 การตรวจสอบคาปรอท ใหใชวิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่น โคลด เวเปอร 
เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour Technique) 
  (5) การตรวจสอบคาซลัไฟด ใหใชวิธีการไตเตรท (Titrate) 
  (6) การตรวจสอบคาไซยาไนด ใหใชวิธีกลั่นและตามดวยวิธีไพริดีน บารบิทูริคแอซิค 
(Pyridine-Barbituric Acid) 
  (7) การตรวจสอบคาฟอรมาลดีไฮด ใหใชวิธีเทียบส ี(Spectrophotometry) 
  (8) การตรวจสอบคาสารประกอบพีนอล ใหใชวิธีกลั่น และตามดวยวิธ ี4-อะมิโนแอนติ
ไพรีน (Distillation, 4-Aminoantipyrine) 
  (9) การตรวจสอบคาคลอรีนอิสระ ใหใชวิธีไอโอโดเมตริค (Iodometric Method) 
  (10) การตรวจสอบคาสารท่ีใชปองกันหรือกาํจัดศัตรูพืชหรือสตัว ใหใชวิธีกาซโครมาโตก
ราฟ (Gas-Chromatography) 
  (11) การตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้า ใหใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิ วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 
  (12) การตรวจสอบคานํ้ามันและไขมัน ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหาน้ําหนัก
ของน้ํามันและไขมัน 
  (13) การตรวจสอบคาบีโอดี ใหใชวิธีอะไซด โมดิพิเคช่ัน (Azide Modification) ท่ีอุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกัน หรือวิธีการอ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ 
  (14) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น ใหใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) 
  (15) การตรวจสอบคาซโีอดี ใหใชวิธียอยสลาย โดยโปตัสเซียม ไดโครเมต (Potassium 
Dichromate Digestion) 
 
 
 
       / ขอ 4  การตรวจสอบคามาตรฐาน … 
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 ขอ 4  การตรวจสอบคามาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามขอ 3 จะตองเปนไปตามคูมือวิเคราะห
น้ําและน้ําเสีย ของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย หรือ Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work 
Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา รวมกันกําหนดไวดวย 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2539 
 
             ไชยวัฒน  สินสุวงศ 
                  (นายไชยวัฒน  สินสุวงศ) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  สําเนาถูกตอง 
 
 
  (นางสาววันเพ็ญ  คุมสดวก) 
  เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ 6 
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนท่ี 52 ง วันท่ี 27 มิถุนายน 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เร่ือง  กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจาก 
        ท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) 

      เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 
 
 
  ดวยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) เร่ือง กําหนดคุณลักษณะของ
น้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ขอ 2 (15).(16).(17) ไดระบุใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะกําหนดคุณ
ลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งไดแก คา บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คา ทีเคเอ็น 
(TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) และคาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ใหแตกตางจากที่กําหนด
ไวในประกาศฉบับดังกลาวได ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับนํ้าท้ิง หรือประเภทของโรงงานอุต
สาหกรรม 
  ฉะนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออก
นอกโรงงานใหมีคาแตกตางจากท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) เร่ือง
กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 
5 วัน ไมมากกวา 60 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกฎ 
กระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 คือ 
   1.1  ลําดับที ่ 4(1)   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว  ซึ่งมิใชสัตวน้ําประเภท
การฆาสัตว 
   1.2  ลําดับที ่ 9(2)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืชประเภท
การทําแปง 
   1.3  ลําดับที ่ 10    โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแปง อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
    (1) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก 
    (2) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง 
    (3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ด หรือช้ิน 
 
        / 1.4  ลําดับที ่ 15 … 
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   1.4  ลําดับที ่ 15  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตวอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
    (1) การทําอาหารผสม หรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสัตว 
    (2) การปนหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เน้ือสัตว กระดูกสัตว      ขน
สัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสม เปนอาหารสัตว 
   1.5  ลําดับที ่ 22  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใช
ใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปน้ี  
    (1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็ก
เจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย 
    (2) การทอ หรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ 
    (3) การฟอก ยอมส ีหรือแตงสําเร็จดายหรือส่ิงทอ 
    (4) การพิมพสิ่งทอ 
   1.6  ลําดับที ่ 29  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตง
สําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 
   1.7  ลําดับที ่ 38  โรงงานผลิตเย่ือ หรือกระดาษอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 
    (1) การทําเยื่อจากไม หรือวัสดุอ่ืน 
    (2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง  หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิด
ที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 
   1.8  ลําดับที ่ 42  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคม ีหรือวัสดุเคมี 
ซึ่งมิใชปุย อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
    (1) การทําเคมีภัณฑ  สารเคม ีหรือวัสดุเคมี 
    (2) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย 
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   1.9  ลําดับที ่ 46  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง ดังตอไปน้ี 

(1) การผลิตวัตถุท่ีรับรองไวในตํารายา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
สาธารณสุขประกาศ 
    (2) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา  
รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษย หรือสัตว 
                                          (3) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือ
การกระทําหนาท่ีใด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แตวัตถุ
ตาม (1) หรือ (2) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เคร่ืองกีฬา เคร่ืองสําอาง เคร่ืองมือ ที่ใชใน
การประกอบโรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น 
   1.10  ลําดับที ่ 92  โรงงานหองเย็น 
  ขอ 2  คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
สําหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช
บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 คือ 
   2.1  ลําดับที ่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุง หรือเคร่ือง
ประกอบอาหารประเภทการทําเคร่ืองปรุงกล่ิน รสหรือสีของอาหาร 
   2.2  ลําดับที่  15(1) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว ประเภทการทํา
อาหารผสม หรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสัตว 
  ขอ 3  คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตรสําหรับ
ประเภททของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช
บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 คือ 
   3.1  ลําดับที ่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองปรุง หรือเคร่ือง
ประกอบอาหารประเภทการทําเคร่ืองปรุงกล่ิน รส หรือสีของอาหาร 
   3.2  ลําดับที่  15(1) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว ประเภทการทํา
อาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสัตว  
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   3.3  ลําดับที่  22  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย และเสนใยซึ่งมิใชใย
หิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
    (1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็ก
เจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย 
    (2)  การทอ หรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ 
    (3)  การฟอก ยอมส ีหรือแตงสําเร็จดายหรือส่ิงทอ 
    (4)  การพิมพสิ่งทอ 
   3.4  ลําดับที่  29  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง สําเร็จ 
อัดใหเปนลายนูน หรือเเคลือบสีหนังสัตว 
   3.5  ลําดับที่  38  โรงงานผลิตเย่ือ หรือกระดาษอยางใดอยางหน่ึง  หรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 
    (1) การทําเยื่อจากไม หรือวัสดุอ่ืน 
    (2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่
ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  18  กุมภาพันธ พ.ศ. 2540 
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