
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

การทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานจัดหาน้ํ า    
ทําน้ําให้บริสุทธิ์  หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  เฉพาะที่ใช้น้ําทะเลเป็นวตัถดุบิ
ในกระบวนการผลิต  เพ่ือให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  มลพิษที่เกิดขึ้น  และเทคโนโลยี 
การบําบัดน้ําเสีย   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  วรรคหนึ่ง  แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕35)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๖   
(พ.ศ.  ๒๕๖3)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ระบุว่า  “ห้ามระบายน้ําทิ้ง 
ออกจากโรงงาน  เว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ําทิ้งนั้นมีลักษณะตามที่ 
รัฐมนตรีกําหนด  โดยในกรณีที่ใช้วิธีทําให้เ จือจาง   (dilution)  เ พ่ือระบายน้ําทิ้ง   ให้ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รียกว่า  “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง  กําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ห้ามมิให้นําความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน  พ.ศ.  2560  มาใช้บังคับกับโรงงานตามประกาศนี้ 
ข้อ 4 ในประกาศนี้   
“โรงงาน”  หมายความว่า  โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําจืดจากน้ําทะเล   

ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่  ๙๐  ที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามความ  
ในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง   แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน   พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  เฉพาะที่ใช้น้ําทะเลเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลติ  
และระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงานลงสูท่ะเล   

“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานที่จะระบายออกจาก 
โรงงานลงสู่ทะเล 

ข้อ 5 มาตรฐานน้ําทิ้งต้องมีคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 
 5.๑ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าตั้งแต่  ๖.0  ถึง  ๘.๕ 
 ๕.๒ ของแข็งจมตัว  (Settleable  Solids)  ไม่เกิน  ๒  มิลลิลิตรต่อลิตร 
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 ๕.๓ ความขุ่น  (Turbidity)  ไม่เกิน  ๑๐๐  เอ็นทียู  (Nephelometric  Turbidity  
Unit,  NTU)   

 ๕.๔ คลอรีนอิสระ  (Free  Chlorine)  ไม่เกิน  ๐.๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 5.5 ทีเคเอ็น  (Total  Kjeldahl  Nitrogen)  ไม่เกิน  ๑๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ 6 การระบายน้ําทิ้งให้ใช้วิธีการระบายด้วยท่อลอดลงสู่ทะเล   (outfall)  โดยจะต้อง 

มีวิธีการเจือจางน้ําทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้ม 
 6.1 ก่อนระบายน้ําทิ้งต้องมีการสูบน้ําทะเลมาผสมก่อนโดยมีอัตราส่วนการเจือจาง

ระหว่างน้ําทะเลต่อน้ําทิ้งไม่นอ้ยกว่า  ๒๐  ต่อ  ๑ 
 6.2 ก่อนระบายน้ําทิ้งต้องมีการนําน้ําจากการระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า 

ที่ใช้น้ําทะเลในการระบายความร้อน  (co  location)  มารวมกับน้ําทิ้งก่อน 
 6.3 กรณีไม่ใช้วิธีตาม  6.1  หรือ  6.2  ให้ใช้วิธีการใช้หัวปล่อยแบบหลายช่อง   

(multiport  diffusers)  ที่ปลายท่อระบาย 
 6.4 วิธีการอื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
ตําแหน่งที่จะรับการระบายน้ําทิ้งตามวรรคหนึ่งจะต้องมีสภาพการไหลเวียนของน้ําทะเลดี    

และต้องไม่เป็นจุดอับน้ํา  รวมทั้งภายในระยะ  50  เมตรจากเขตโรงงานตามทิศทางการไหลจะต้อง  
ไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ําทิ้งตามทิศทางการไหล 

ข้อ 7 การตรวจสอบมาตรฐานน้ําทิ้งตามข้อ  5  ให้ใช้วิธี  ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ความเป็นกรดและด่าง  ให้ใช้เคร่ืองวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา  (pH  Meter)  

ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า  ๐.๑  หน่วย 
 7.2 ของแข็งจมตัว   ให้ใช้วิธีตกตะกอนด้วยกรวยอิมฮอฟฟ์  (Imhoff  Cone)   

หรือกระบอกตวงปริมาณ  ๑  ลิตร  เป็นเวลา  ๑  ชั่วโมง 
 7.3 ความขุ่น  ให้ใช้วิธีเนฟฟีโลเมตริก  (Nephelometric  Method) 
 7.4 คลอรีนอิสระ  ให้ใช้วิธีไตเตรท  (Titrimetric  Method)  หรือวิธีเทียบสี   

(Colorimetric  Method)   
 7.5 ทีเคเอ็น  ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล  (Kjeldahl) 
ข้อ 8 วิธีตรวจสอบมาตรฐานน้ําทิ้งตามข้อ  5  ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย

ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มแหง่ประเทศไทย  หรือ  Standard  Methods  for  the  Examination  
of  Water  and  Wastewater  ซึ่ง  American  Public  Health  Association,  American  Water  
Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด  
หรือตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
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ข้อ 9 การเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งเพ่ือการตรวจสอบมาตรฐานน้ําทิ้งตามข้อ  ๕  ให้เก็บแบบจ้วง  
(grab  sample)  ในจุดระบายทิ้งออกจากโรงงาน  หรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้าํทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน  กรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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