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ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการดําเนินการติดตามและตรวจสอบมลพิษทางน้ําของ
กรมเจ้าท่าประกอบการพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย และให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการออกประกาศ
การกํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ าทิ้ งจากแหล่ งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ ได้กําหนดค่ามาตรฐานใหม่ออกมาบังคับ ใช้
กรมเจ้าท่าจึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมเจ้ า ท่ า ที่ ๔๑๙/๒๕๔๐ เรื่ อ งกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ คําสั่ง และบันทึ กอื่นใดที่ ได้กําหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน หรือพื้นที่จัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
“น้ํ า ทิ้ ง ” หมายความว่ า น้ํ า ที่ เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ น้ํ า จากการใช้ ข องคนงาน
หรือน้ําจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ค่าของความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕.๕ ถึง ๙.๐
(๓.๒) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส
(๓.๓) สี (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ เอดีเอ็มไอ
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(๓.๔) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่าดังนี้
(๑) กรณีระบายลงน้ํา ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) กรณี ร ะบายลงแหล่ ง น้ํ า ที่ มี ค่ า ของแข็ ง ละลายน้ํ า ทั้ ง หมดเกิ น กว่ า
๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตรค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมดในน้ําที่จะระบายได้ต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าของแข็ง
ละลายน้ําทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๕) ของแข็ ง แขวนลอยทั้ ง หมด (Total Suspended Solids) ไม่ เกิ น ๕๐
มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๖) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๗) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๘) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๙) ไซยาไนด์ (Cyanides HCN) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๐) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๑) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๒) สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๓) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๔) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบ
(๓.๑๕) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓.๑๖) โลหะหนัก มีค่าดังนี้
(๑) สังกะสี (Zn) ไม่เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๒) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 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
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ข้อ ๔ การตรวจสอบค่ า มาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๓ ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้
(๔.๑) ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า ๐.๑ หน่วย
(๔.๒) อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทําการเก็บตัวอย่าง
(๔.๓) สี ให้ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
(๔.๔) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
(๔.๕) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว
(Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย
๑ ชั่วโมง
(๔.๖) บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน
ติ ด ต่ อ กั น และหาค่ า ออกซิ เจนละลายด้ ว ยวิ ธี เอไซด์ โ มดิ ฟิ เคชั่ น (Azide Modification) หรื อ วิ ธี
เมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)
(๔.๗) ซี โ อดี ให้ ใ ช้ วิ ธี ย่ อ ยสลายโดยใช้ โ พแทสเซี ย มไดโครเมต (Potassium
Dichromate)
(๔.๘) ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู
(Methylene Blue Method)
(๔.๙) ไซยาไนด์ ให้ ใ ช้ ก ารกลั่ น (Distillation) และตรวจวั ด ด้ ว ยวิ ธี เ ที ย บสี
(Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis
(๔.๑๐) น้ํ า มั น และไขมั น ให้ ใช้ วิ ธี ส กั ด ด้ ว ยเทคนิ ค Liquid - Liquid Extraction
หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทําละลายแล้วแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
(๔.๑๑) ฟอร์มาลดีไฮด์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
(๔.๑๒) สารประกอบฟีนอล ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี
(Colorimetric Method)
(๔.๑๓) คลอรี น อิ ส ระ ให้ ใช้ วิ ธี ไตเตรท (Titrimetric Method) หรื อ วิ ธี เที ย บสี
(Colorimetric Method)
(๔.๑๔) สารฆ่ าศั ตรูพื ชและสั ตว์ ให้ ใช้วิธีก๊ าซโครมาโตกราฟิ ค (Gas-Chromatographic
Method)
(๔.๑๕) ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)
(๔.๑๖) โลหะหนัก
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(๑) สังกะสี ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล และแมงกานีส
ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด (Acid digestion) และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิคแอบ
ซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า
(Inductively Coupled Plasma)
(๒) โครเมียม
(ก) โครเมียมทั้งหมด ให้ใช้วิธีย่อยสลายด้วยกรด (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) โครเมี ย มไตรวาเลนท์ ให้ ใ ช้ วิ ธี คํ า นวณจากค่ า ส่ ว นต่ า งของ
โครเมียมทั้งหมดกับโครเมียมเฮกซะวาเลนท์
(๓) สารหนูและซีลีเนียม ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี
(Atomic Absorption Spectrometry : AAS) ชนิ ด ไฮไดรด์ เจนเนอเรชั่ น (Hydrude Generation)
หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
(๔) ปรอท ให้ใช้วิธีโคลด์เวเปอร์อะตอมมิคแอบซอฟชั่นสเปคโตรเมตตรี
(Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry) หรือวิธีโคลด์เวเปอร์อะตอมมิคฟลูออเรสเซนซ์
สเปคโตร-เมตตรี (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry) หรื อ วิ ธี อิ น ดั ก ที ฟ
ลีคัพเพิลพลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)
ข้อ ๕ การตรวจสอบค่ า มาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรม นิ ค มอุ ต สาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียของสมาคม
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ประเทศไทย หรื อ Standard method for the Examination of
Water and Wastewater ซึ่ ง American Public Health Association, American Water
Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ากํ า หนด
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๓ ให้เป็นดังต่อไปนี้
(๖.๑) จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ จุ ด อื่ น ที่ ส ามารถใช้ เป็ น ตั ว แทนของน้ํ า ทิ้ ง ที่ ร ะบายออกจากโรงงานอุ ต สาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ในกรณีมีการระบายน้ําทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๖.๒) วิธีการเก็ บ ตัวอย่างน้ํ าทิ้ ง ณ จุด เก็บ ตัวอย่างตาม ๖.๑ ให้ เก็บ แบบจ้วง
(Grab Sample)
ข้อ ๗ ประกาศนี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ แหล่ ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ที่ มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม
การระบายน้ําทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะ
จึงประกาศให้ทราบกันทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

