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ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่  ๗๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เร่ือง  หลักเกณฑ์ทั่วไป  
ในการระบายนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๙  ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ผู้ว่าการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่  ๗๘/๒๕๕๔  เร่ือง  หลักเกณฑ์ทั่วไป
ในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“นิคมอุตสาหกรรม”  หมายความว่า  นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ว่าด้วยการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมทั่วไปหรือเขตประกอบการเสรีหรือทั้งสองเขต 
“น้ําเสีย”  หมายความว่า  น้ําที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือ

กิจกรรมอื่นในนิคมอุตสาหกรรม 
“ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง”  หมายความว่า  สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของ 

ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดให้มีไว้สําหรับบําบัดน้ําเสียจากการประกอบกิจการหรือ
กิจกรรมอื่นในนิคมอุตสาหกรรม   

“ระบบระบายนํ้าเสีย”  หมายความว่า  ระบบของท่อ  พร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ  สําหรับ
รวบรวมและระบายนํ้าเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

“ระบบระบายน้ําฝน”  หมายความว่า  ระบบของท่อหรือรางระบาย  พร้อมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ  
สําหรับรวบรวมและระบายน้ําฝน 

“ผู้ประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ
หรือพาณิชยกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

ข้อ ๓ ระบบระบายน้ําเสียที่จะระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
จะต้องดําเนินการออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ําตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่อระบายน้ําเสียต้องเป็นระบบท่อปิด 
(๒) ระบบระบายน้ําเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ําฝนโดยเด็ดขาด   
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(๓) ต้องมีบ่อตรวจคุณภาพน้ํา  (INSPECTION  MANHOLE)  อย่างน้อย  ๑  บ่อภายในสถาน
ประกอบกิจการก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลาง 

(๔) ต้องมีบ่อเก็บกักขนาดเหมาะสมเพียงพอที่จะปรับปรุงคุณลักษณะของน้ําเสียให้คงที่ในกรณีที่น้ําเสีย  
มีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลาหน่ึงก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลาง 

(๕) จะต้องมีประตูน้ําปิด - เปิด  ก่อนที่จะระบายน้ําเสียลงท่อระบายน้ําเสียส่วนกลาง 
(๖) การเชื่อมต่อท่อน้ําเสียเข้าท่อระบายน้ําเสียส่วนกลาง  จะต้องต่อท่อจากบ่อตรวจคุณภาพน้ํา  

(INSPECTION  MANHOLE)  ของสถานประกอบกิจการ  เชื่อมกับบ่อพักน้ําเสีย  (MANHOLE)  ที่  กนอ.  
ได้จัดเตรียมไว้ให้  โดยต้องเชื่อมรอยต่อให้สนิทเพื่อป้องกันน้ําซึมเข้า - ออก 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการระบายสารที่มีผลต่อการระบายและการบําบัดน้ําเสียลงสู่
ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  เช่น  สารที่มีความหนืดสูง  สารที่จับหรือตกตะกอน 
ในท่อระบายแล้วทําให้อุดตัน  หรือวัสดุที่ทําให้อุดตัน  ตะกอนแคลเซี่ยมคาร์ไบด์  (Calcium  Carbide  Sludge)  
หรือสารตัวทําละลาย  (Solvent)  เป็นต้น 

ข้อ ๕ กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําเสียที่จะระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง 
ในนิคมอุตสาหกรรมไว้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ตั้งแต่  ๕.๕  ถึง  ๙.๐ 
(๒) อุณหภูมิ  (Temperature)  ไม่เกิน  ๔๕  องศาเซลเซียส 
(๓) สี  (Color)  ไม่เกิน  ๖๐๐  เอดีเอ็มไอ 
(๔) กลิ่น  (Odor)  ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ 
(๕) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids  หรือ  TDS)  ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  

มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๖) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  (Total  Suspended  Solids)  ไม่เกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๗) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เวลา  ๕  วัน  

ไม่เกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๘) ซีโอดี  (Chemical  Oxygen  Demand)  ไม่เกิน  ๗๕๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๙) ซัลไฟด์  (Sulfide)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 

(๑๐) ไซยาไนด์  (Cyanides  HCN)  ไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๑) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ไม่เกิน  ๑๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๒) ฟอร์มาลดีไฮด์  (Formaldehyde)  ไม่เกิน  ๑  มิลลกิรัมต่อลิตร 
(๑๓) สารประกอบฟีนอล  (Phenols  Compound)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๔) คลอรีนอิสระ  (Free  Chlorine)  ไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๕) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์  (Pesticide)  ต้องตรวจไม่พบ 
(๑๖) ทีเคเอ็น  (Total  Kjeldahl  Nitrogen)  ไม่เกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(๑๗) ฟลูออไรด์  (Fluoride)  ไม่เกิน  ๕  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๘) สารซักฟอก  (Surfactants)  ไม่เกิน  ๓๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
(๑๙) โลหะหนัก  มีค่าดังนี้ 
 (๑๙.๑) สังกะสี  (Zinc)  ไม่เกิน  ๕.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๒) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์  (Hexavalent  Chromium)  ไม่เกิน  ๐.๒๕  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๓) โครเมียมไตรวาเลนท์  (Trivalent  Chromium)  ไม่เกิน  ๐.๗๕  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๔) สารหนู  (Arsenic)  ไม่เกิน  ๐.๒๕  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๕) ทองแดง  (Copper)  ไม่เกิน  ๒.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๖) ปรอท  (Mercury)  ไม่เกิน  ๐.๐๐๕  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๗) แคดเมียม  (Cadmium)  ไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๘) แบเรียม  (Barium)  ไม่เกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๙) ซีลีเนียม  (Selenium)  ไม่เกิน  ๐.๐๒  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๑๐) ตะก่ัว  (Lead)  ไม่เกิน  ๐.๒  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๑๑) นิกเกิล  (Nickel)  ไม่เกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๑๒) แมงกานีส  (Manganese)  ไม่เกิน  ๕.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๑๓) เงิน  (Silver)  ไม่เกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (๑๙.๑๔) เหล็กทั้งหมด  (Total  Iron)  ไม่เกิน  ๑๐.๐  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๖ การตรวจสอบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําเสียตามข้อ  ๕  ให้เป็นไปตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรม  หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด  หรือให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  หรือ  Standard  Methods  for  the  
Examination  of  Water  and  Wastewater  ซึ่ง  American  Public  Health  Association,  
American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของราชการว่า  มีความสามารถในการตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะ 
น้ําเสียในพารามิเตอร์นั้น 

ข้อ ๗ มาตรฐานคุณภาพน้ําเสียที่ผู้ประกอบกิจการจะระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง 
ในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดไว้แตกต่างกับ
ประกาศนี้  ก็ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น 
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กรณีนิคมอุตสาหกรรมใดได้จัดทําบัญชีฐานข้อมูลการระบายน้ําเสียไว้  ให้กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางให้แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ก็ได้  ทั้งนี้   
ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และได้รับอนุญาตจาก  กนอ.  ก่อน 

ข้อ ๘ กรณีมาตรฐานคุณภาพน้ําเสียที่ผู้ประกอบกิจการจะระบายลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง  
ในนิคมอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ผู้ประกอบกิจการจะต้องก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต้นที่ มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ 
ที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียของสถานประกอบการของตนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้หรือตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  ก่อนระบายน้ําเสีย
ทุกส่วนลงสู่ระบบระบายน้ําเสียส่วนกลาง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


