ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมีคาแตกตางจาก
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539)
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
------------------------------------------------------ดวยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้ง ที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ขอ 2 (15), (16), (17) ไดระบุใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะกําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งไดแก คา บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คา ทีเคเอ็น (TKN หรือTotal
Kjeldanl Nitrogen ) และคา ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ใหแตกตางจากที่กําหนดไวในประกาศ
ฉบับดังกลาวได ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
ฉะนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอก โรงงานให
มีคาแตกตางที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่องกําหนด คุณลักษณะ
ของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ 1 คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand ) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม
มากกวา 60 มิลิกรัมตอลิตร สําหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกฏกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 คือ
1.1 ลําดับที่ 4(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ําประเภทการฆาสัตว
1.2 ลําดับที่ 9(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชประเภทการทําแปง
1.3 ลําดับที่ (10) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําขนมปง หรือขนมเค็ก
(2) กาทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง
(3) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแหง เปนเสนเม็ด หรือชิ้น
1.4 ลําดับที่ 15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกับอาหารสัตว อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําอาหารผสม หรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
(2) การปนหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูดสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอย
สําหรับทําหรือผสม เปนอาหารสัตว
1.5 ลําดับที่ 22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใช ใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือ
ยอมสีเสนใย
(2) การทอ หรือการเตรียมเสนดายสําหรับการทอ
(3) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ
(4) การพิมพสิ่งทอ

1.6 ลําดับที่ 29 โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัดใหเปน
ลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
1.7 ลําดับที่ 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย อยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเยื่อจากไม หรือวัสดุอื่น
(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ ทําจากเสยใย
(Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard )
(1) การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑอันตราย
1.9 ลําดับที่ 46 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(1) การผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายา ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุขประกาศ
(2) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค
หรือความเจ็บปวยของมนุษย หรือสัตว
(3) การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการทําหนาที่ใด ๆ
ของรางกายมนุษยหรือสัตว ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ แตวัตถุ ตาม (1) หรือ (2) ไม
รวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือ ที่ใชในการประกอบโรคศิลปะ
และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใช ในการนั้น
1.10 ลําดับที่ 92 โรงงานหองเย็น
ขอ 2 คาทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahi Nitrogen) ไมมากกวา 200 มิลลิกรัมตอ ลิตร สําหรับ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 คือ
2.1 ลําดับที่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ อาหาร
ประเภทการทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร 2.2 ลําดับที่ 15(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
อาหารสัตว ประเภทการทํา อาหารผสม หรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
ขอ 3 คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไมมากกวา 400 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายกฏกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราช บัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 คือ
3.1 ลําดับที่ 13(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ อาหาร
ประเภทการทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
3.2 ลําดับที่ 15(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว ประเภทการทํา อาหารผสมหรือ
อาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว
3.3 ลําดับที่ 22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย และเสนใยซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือ
ยอมสีเสนใย
(2) การทอ หรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ

(3) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ
(4) การพิมพสิ่งทอ
3.4 ลําดับที่ 29 โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง สําเร็จ อัดใหเปนลาย
นูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
3.5 ลําดับที่ 38 โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) การทําเยื่อจากไม หรือวัสดุอ่นื
(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที่ ทําจากเสนใย
(Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540
(นายเทียร เมฆานนทชัย)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 114 ตอน 71 ง. ลงวันที่ 4 กันยายน 2540
(จากเวบไซต http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/laws/law7.asp)

