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ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
ท่ี ๗๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายนํ้าเสียลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
   

 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เร่ือง 

หลักเกณฑ2ทั่วไปในการระบายนํ้าเสียเข4าสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๔) แห�งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก4ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ ข4อ ๑๗ และข4อ ๒๙ ของข4อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห�งประเทศไทย ว�าด4วยหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู4ว�าการจึงออกประกาศไว4 ดังต�อไปน้ี 

 
ข4อ ๑  ให4ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ท่ี ๗๘/๒๕๕๔ 

เร่ือง หลักเกณฑ2ท่ัวไปในการระบายนํ้าเสียเข4าสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ลง
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 
ข4อ ๒  ในประกาศน้ี 
“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว�า นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ว�าด4วยการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ซึ่งประกอบด4วยเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปหรือเขต
ประกอบการเสรีหรือท้ังสองเขต 

“นํ้าเสีย” หมายความว�า นํ้าท่ีผ�านการใช4แล4วทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการหรือกิจกรรมอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม 

“ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง” หมายความว�า สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานของผู4ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีได4จัดให4มีไว4สําหรับบําบัดนํ้าเสียจากการ
ประกอบกิจการหรือกิจกรรมอ่ืนในนิคมอุตสาหกรรม 

“ระบบระบายนํ้าเสีย” หมายความว�า ระบบของท�อ พร4อมท้ังส�วนประกอบต�าง ๆ 
สําหรับรวบรวมและระบายนํ้าเสียลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

“ระบบระบายนํ้าฝน” หมายความว�า ระบบของท�อหรือรางระบาย พร4อมท้ัง
ส�วนประกอบต�าง ๆสําหรับรวบรวมและระบายนํ้าฝน 

“ผู4ประกอบกิจการ” หมายความว�า ผู4ซึ่งได4รับอนุญาตให4ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
การบริการหรือพาณิชยกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

 
ข4อ ๓  ระบบระบายนํ้าเสียท่ีจะระบายลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางในนิคม

อุตสาหกรรมจะต4องดําเนินการออกแบบก�อสร4างระบบระบายนํ้าตามหลักเกณฑ2 ดังต�อไปน้ี 
(๑) ท�อระบายนํ้าเสียต4องเป0นระบบท�อปJด 
(๒) ระบบระบายนํ้าเสียต4องแยกออกจากระบบระบายนํ้าฝนโดยเด็ดขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๓) ต4องมีบ�อตรวจคุณภาพนํ้า (INSPECTION MANHOLE) อย�างน4อย ๑ บ�อภายใน
สถานประกอบกิจการก�อนท่ีจะระบายนํ้าเสียลงสู�ระบบระบายนํ้าเสียส�วนกลาง 

(๔) ต4องมีบ�อเก็บกักขนาดเหมาะสมเพียงพอท่ีจะปรับปรุงคุณลักษณะของนํ้าเสียให4
คงท่ีในกรณีท่ีนํ้าเสียมีคุณลักษณะเปลี่ยนแปลงมากในช�วงเวลาหน่ึงก�อนท่ีจะระบายนํ้าเสียลงสู�ระบบ
ระบายนํ้าเสียส�วนกลาง 

(๕) จะต4องมีประตูนํ้าปJด - เปJด ก�อนท่ีจะระบายนํ้าเสียลงท�อระบายนํ้าเสีย
ส�วนกลาง 

(๖) การเช่ือมต�อท�อนํ้าเสียเข4าท�อระบายนํ้าเสียส�วนกลาง จะต4องต�อท�อจากบ�อตรวจ
คุณภาพนํ้า (INSPECTION MANHOLE) ของสถานประกอบกิจการ เช่ือมกับบ�อพักนํ้าเสีย (MANHOLE) 
ท่ี กนอ. ได4จัดเตรียมไว4ให4 โดยต4องเช่ือมรอยต�อให4สนิทเพ่ือป[องกันนํ้าซึมเข4า - ออก 

 
ข4อ ๔  ห4ามมิให4ผู4ประกอบกิจการระบายสารท่ีมีผลต�อการระบายและการบําบัดนํ้า

เสียลงสู�ระบบระบายนํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เช�น สารท่ีมีความหนืดสูง สารท่ีจับหรือ
ตกตะกอนในท�อระบายแล4วทําให4อุดตัน หรือวัสดุท่ีทําให4อุดตัน ตะกอนแคลเซี่ยมคาร2ไบด2 (Calcium 
Carbide Sludge) หรือสารตัวทําละลาย (Solvent) เป0นต4น 

 
ข4อ ๕  กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียท่ีจะระบายลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง

ในนิคมอุตสาหกรรมไว4 ดังต�อไปน้ี 
(๑) ความเป0นกรดและด�าง (pH) ต้ังแต� ๕.๕ ถึง ๙.๐ 
(๒) อุณหภูมิ (Temperature) ไม�เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส 
(๓) สี (Color) ไม�เกิน ๖๐๐ เอดีเอ็มไอ 
(๔) กลิ่น (Odor) ต4องไม�เป0นท่ีพึงรังเกียจ 
(๕) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) ไม� เกิน 

๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๖) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ไม�เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม

ต�อลิตร 
(๗) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เวลา 

๕ วัน ไม�เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๘) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม�เกิน ๗๕๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๙) ซัลไฟด2 (Sulfide) ไม�เกิน ๑ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๐) ไซยาไนด2 (Cyanides HCN) ไม�เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๑) นํ้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ไม�เกิน ๑๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๒) ฟอร2มาลดีไฮด2 (Formaldehyde) ไม�เกิน ๑ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๓) สารประกอบฟxนอล (Phenols Compound) ไม�เกิน ๑ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๔) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม�เกิน ๑ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๕) สารฆ�าศัตรูพืชและสัตว2 (Pesticide) ต4องตรวจไม�พบ 
(๑๖) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม�เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๗) ฟลูออไรด2 (Fluoride) ไม�เกิน ๕ มิลลิกรัมต�อลิตร 
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(๑๘) สารซักฟอก (Surfactants) ไม�เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙) โลหะหนัก มีค�าดังน้ี 

(๑๙.๑) สังกะสี (Zinc) ไม�เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๒) โครเมียมเฮกซะวาเลนท2 (Hexavalent Chromium) ไม�เกิน ๐.๒๕ 

มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๓) โครเมียมไตรวาเลนท2 (Trivalent Chromium) ไม� เ กิน ๐.๗๕ 

มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๔) สารหนู (Arsenic) ไม�เกิน ๐.๒๕ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๕) ทองแดง (Copper) ไม�เกิน ๒.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๖) ปรอท (Mercury) ไม�เกิน ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๗) แคดเมียม (Cadmium) ไม�เกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๘) แบเรียม (Barium) ไม�เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๙) ซีลีเนียม (Selenium) ไม�เกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๑๐) ตะก่ัว (Lead) ไม�เกิน ๐.๒ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๑๑) นิกเกิล (Nickel) ไม�เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๑๒) แมงกานีส (Manganese) ไม�เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๑๓) เงิน (Silver) ไม�เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 
(๑๙.๑๔) เหล็กท้ังหมด (Total Iron) ไม�เกิน ๑๐.๐ มิลลิกรัมต�อลิตร 

 
ข4อ ๖  การตรวจสอบค�ามาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียตามข4อ ๕ ให4เป0นไปตามท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมกําหนด หรือให4เป0นไปตาม
คู�มือวิเคราะห2นํ้าและนํ้าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล4อมแห�งประเทศไทย หรือ Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ ง  American Public Health 
Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แล4วแต�กรณี ก็ได4 

การตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห2ตามวรรคหน่ึง ต4องดําเนินการโดยห4องปฏิบัติการ
วิเคราะห2ท่ีได4รับอนุญาตจากหน�วยงานของราชการว�า มีความสามารถในการตรวจวัดหรือตรวจ
วิเคราะห2คุณลักษณะนํ้าเสียในพารามิเตอร2น้ัน 

 
ข4อ ๗  มาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียท่ีผู4ประกอบกิจการจะระบายลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสีย

ส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมให4เป0นไปตามท่ีกําหนดไว4ในประกาศน้ี เว4นแต�ในกรณีในรายงานการ
วิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อมท่ีผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู4ชํานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อมได4กําหนดไว4แตกต�างกับประกาศน้ี ก็ให4ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว4ในรายงานการวิเคราะห2
ผลกระทบสิ่งแวดล4อมดังกล�าวน้ัน 

กรณีนิคมอุตสาหกรรมใดได4จัดทําบัญชีฐานข4อมูลการระบายนํ้าเสียไว4 ให4กําหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียเข4าสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางให4แตกต�างจากที่กําหนดไว4ในประกาศน้ี
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ก็ได4  ท้ังน้ี ต4องอยู�ภายใต4เง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว4ในรายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อมท่ีได4รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู4ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อม
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม และได4รับอนุญาตจาก กนอ. ก�อน 

 
ข4อ ๘  กรณีมาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียท่ีผู4ประกอบกิจการจะระบายลงสู�ระบบบําบัด

นํ้าเสียส�วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมไม�เป0นไปตามท่ีกําหนดไว4ในประกาศน้ี หรือไม�เป0นไปตามท่ี
กําหนดไว4ในรายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อมท่ีได4รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู4ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล4อมของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ผู4ประกอบกิจการจะต4องก�อสร4างระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต4นท่ีมี
ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสียของสถานประกอบการของตนให4มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว4ในประกาศน้ีหรือตามท่ีกําหนดไว4ในรายงานการวิเคราะห2
ผลกระทบสิ่งแวดล4อมดังกล�าว ก�อนระบายนํ้าเสียทุกส�วนลงสู�ระบบระบายนํ้าเสียส�วนกลาง 

 
ท้ังน้ี ต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต4นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วีรพงศ2  ไชยเพ่ิม 

ผู4ว�าการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน4า ๓๐/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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พิมพ2มาดา/อัญชลี/จัดทํา 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 


