
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เร่ือง ก าหนดคุณลกัษณะของน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงาน 

---------------------------- 

            อาศยัอ านาจตามความในข้อ 14 แหง่กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่
ระบวุา่ 'ห้ามระบายน า้ทิง้ออกจากโรงงานเว้นแตไ่ด้ท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งจนน า้ทิง้นัน้มีลกัษณะเป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา แตท่ัง้นีต้้องไมใ่ช้วิธีท าให้เจือจาง (Dilution)” รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม จึงออก
ประกาศก าหนดคณุลกัษณะของน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงาน ดงันี ้ 
           ข้อ 1 ค าจ ากดัความน า้ทิง้ หมายถึง น า้เสยีที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรมที่จะระบายลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ
หรือออกสูส่ิง่แวดล้อม และให้หมายความรวมถึงน า้เสยีจากการใช้น า้ของคนงาน รวมทัง้จากกิจกรรมอื่นใน  
           ข้อ 2 น า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานต้องมคีณุสมบตัดิงันี ้ 
               (1) ความเป็นกรดและดา่ง (pH) มีคา่ไมน้่อยกวา่ 5.5 และไมม่ากกวา่ 9.0 
               (2) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ต้องมคีา่ดงันี ้2.1 คา่ทีดีเอส ไมม่ากกวา่ 3,000 มิลลกิรัมตอ่ลติร หรืออาจแต่
ตา่งจากที่ก าหนดไว้ขึน้กบัปริมาณน า้ทิง้ แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด 
แตต้่องไมม่ากกวา่ 5,000 มิลลกิรัมตอ่ลติร 2.2 น า้ทิง้ซึง่ระบายออกจากโรงงานลงสูแ่หลง่น า้ทีม่ีคา่ความเค็ม (Salinity) มากกวา่2,000 
มิลลกิรัมตอ่ลติรคา่ ทีดีเอส ในน า้ทิง้จะมคีา่มากกวา่คา่ ทีดีเอส ที่มีอยูใ่นแหลง่น า้ได้ไมเ่กิน 5,000 มิลลกิรัมตอ่ลติรตา่งจากทีก่ าหนดไว้ 
ขึน้กบัปริมาณน า้ทิง้ แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามที ่ 
               (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไมม่ากกวา่ 50 มิลลกิรัมตอ่ลติร หรืออาจแตก กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด แต่
ต้องไมม่ากกวา่ 150 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (4) โลหะหนกัมีคา่ดงันี ้ 
                     4.1ปรอท (Mercury) ไมม่ากกวา่ 0.005 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.2 เซเลเนียม (Selenium) ไมม่ากกวา่ 0.02 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.3 แคดเมียม (Cadmium) ไมม่ากกวา่ 0.03 มิลลิกรัมตอ่ลติร 
                     4.4 ตะกัว่ (Lead) ไมม่ากกวา่ 0.2 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
                     4.5 อาร์เซนคิ (Arsenic) ไมม่ากกวา่ 0.25 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.6 โครเมียม (Chromium) 
                       4.6.1 Hexavalent Chromium ไมม่ากกวา่ 0.25 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                       4.6.2 Trivalent Chromiumไมม่ากกว>่ 0.75 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.7 บาเรียม (Barium) ไมม่ากกวา่ 1.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.8 นิเกิล (Nickel)ไมม่ากกวา่ 1.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.9 ทองแดง (Copper) มม่ากกวา่ 2.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.10 สงักะส ี(Zinc) ไมม่ากกวา่ 5.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
                     4.11 แมงกานีส (Manganese)ไมม่ากกวา่ 5.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
               (5)ซลัไฟด์ (Sulphide) คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ไมม่ากกวา่ 1 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (6) ไซยาไนด์ คิดเทยีบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไมม่ากกวา่ 0.2 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (7) ฟอร์มลัดีไฮด์ (Formaldehyde) ไมม่ากกวา่1 มิลลกิรัมตอ่ลติร  



               (8) สารประกอบพีนอล (Phenols Compoundไมม่ากกวา่1 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (9) คลอรีนอิสระ  
               (10) เพสติไซด์ (Pesticide) ไมต้่องม ี 
               (11) อณุหภมูิ ไมม่ากกวา่ 40 องศาเซลเซียส  
               (12 ส ีต้องไมเ่ป็นท่ีพงึรังเกียจ  
               (13) กลิน่ ต้องไมเ่ป็นที่พงึรังเกียจ  
               (14) น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) ไมม่ากกวา่ 5 มิลลกิรัมตอ่ลติร หรืออาจแตกตา่งจากที่ก าหนดไว้ขึน้กบัปริมาณน า้ทิง้ 
แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงาน อตุสาหกรรม ตามทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด แตต้่องไมม่ากกวา่ 15 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (15) คา่ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อณุหภมูิ 20 องศาเซลเซยีสเวลา 5 วนั ไมม่ากกวา่ 20 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
หรืออาจแตกตา่งจากทีก่ าหนดไว้ ขึน้กบัปริมาณน า้ทิง้แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามที่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมก าหนดแตง่ต้องไมม่ากกวา่ 60 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (16) คา่ทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไมม่ากกวา่ 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร หรืออาจแตกตา่งจากที่ก าหนดไว้ 
ขึน้กบัปริมาณน า้ทิง้ แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด แตง่ต้องไมม่ากกวา่ 
200มิลลกิรัมตอ่ลติร  
               (17) คา่ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมม่ากกวา่ 120 มิลลกิรัมตอ่ลติร หรืออาจแตกตา่งจากที่ก าหนดไว้ ขึน้กบั
ปริมาณน า้ทิง้ แหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม แตต้่องไมม่ากกวา่ 400 มิลลกิรัมตอ่ลติร  
           ข้อ 3 การตรวจสอบคา่มาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมตามข้อ 2 ให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
               (1) การตรวจสอบคา่ความเป็นกรดและดา่งของน า้ทิง้ ให้ใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดและดา่งของน า้ (pH Meter)  
               (2) การตรวจสอบคา่ ทีดีเอส ให้ใช้วิธีการระเหยแห้ง ระหวา่งอณุหภมูิ 103 องศาเซลเซยีส ถึงอณุหภมูิ 105 องศาเซลเซยีส ใน
เวลา 1 ชัว่โมง  
               (3) การตรวจสอบคา่สารแขวนลอย ให้ใช้วิธีการกรองผา่นกระดาษกรองใยแก้ว(Glass Fibre Filter Disc)  
               (4) การตรวจสอบคา่โหละหนกั ให้ใช้วิธีการดงันี ้
                     4.1 การตรวจสอบคา่สงักะส ีโครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกัว่ นิเกิล และแมงกานีส ให้ใช้วธีิอะตอมมิค แอบ
ซอฟชัน่ สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไดเร็คแอสไพเรชัน่ (Direct Aspiration) หรือวิธีพลาสมา่ อี
มิสชัน่ สเปคโตรสโคบี (Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดกัทีฟล ีคพัเพิล พลาสมา่ (Inductively Coupled Plasma : ICP) 
                     4.2 การตรวจสอบคา่อาร์เซนิค และเซเลเนียม ให้ใช้วิธีอะตอมมิคแอบซอฟชัน่สเปคโตรโฟโตเมตตรี (Atomic Absorption 
Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด์ 
เจนเนอเรชัน่ (HydrideGeneration) หรือวิธีพลาสมา่ อีมิสชัน่ สเปคโตรสโคบี(Plasma Emission Spectroscopy) ชนิดอินดกัทีฟลคีพัเพิล 
พลาสมา่ (Inductively Coupled Plasma : ICP) 
                     4.3 การตรวจสอบคา่ปรอท ให้ใช้วธีิอะตอมมิคแอบซอฟชัน่ โคลด์ เวเปอร์ เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour 
Technique) 
                     (5) การตรวจสอบคา่ซลัไฟด์ ให้ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)  
                     (6) การตรวจสอบคา่ไซยาไนด์ ให้ใช้วิธีกลัน่และตามด้วยวิธีไพริดีน บาร์บิทริูคแอซิค (Pyridine-Barbituric Acid)  
                     (7) การตรวจสอบคา่ฟอร์มาลดีไฮด์ ให้ใช้วิธีเทยีบสี (Spectrophotometry  
                     (8) การตรวจสอบคา่สารประกอบพีนอล ให้ใช้วิธีกลัน่ และตามด้วยวธีิ 4-อะมิโนแอนติไพรีน(Distillation, 4-
Aminoantipyrine) 
                     (9) การตรวจสอบคา่คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมตริค (Iodometric Method)  



                     (10) การตรวจสอบคา่สารท่ีใช้ป้องกนัหรือก าจดัศตัรูพืชหรือสตัว์ ให้ใช้วิธีก๊าซโครมา โตกราฟิ (Gas-Chromatography)  
                     (11) การตรวจสอบอณุหภมูิของน า้ ให้ใช้เคร่ืองวดัอณุหภมูิ วดัขณะท าการเก็บตวัอยา่งน า้  
                     (12) การตรวจสอบคา่น า้มนัและไขมนั ให้ใช้วธีิสกดัด้วยตวัท าละลาย แล้วแยกหาน า้หนกัของน า้มนัและไขมนั  
                     (13) การตรวจสอบคา่บีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์ โมดิพเิคชัน่ (Azide Modification)ที่อณุหภมูิ 20 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 วนั 
ติดตอ่กนัหรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมให้ความเห็นชอบ  
                     (14) การตรวจสอบคา่ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)  
                     (15) การตรวจสอบคา่ซีโอดี ให้ใช้วิธียอ่ยสลาย โดยโปตสัเซียม ไดโครเมต (Potassium Dichromate Digestion)  
           ข้อ 4 การตรวจสอบคา่มาตรฐานน า้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม ตามข้อ 3 จะต้องเป็นไปตามคูม่ือวเิคราะห์น า้และน า้เสยี ของ
สมาคมวิศวกรสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย หรือ StandardMethods for the Examination of Water and Wastewater ซึง่ American 
Public Health Association, Work Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกนัก าหนดไว้ด้วย 
American Water  

ประกาศ ณ วนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2539 
ไชยวฒัน์ สนิสวุงศ์ 

(นายไชยวฒัน์ สนิสวุงศ์) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

(นายเสถียร วีระวงศ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5  

ประกาศราชกิจจานเุบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 113 ตอนที่ 52 ง วนัท่ี 27 มิถนุายน 2539 
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