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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบใหโรงงาน
ที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสียตองติด ตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติ ม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน ไปดวยความเรียบรอย ชัดเจน และปองกัน การเกิดขอโตแ ยงเกี่ยวกับประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับดังกลาว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ
การใหความเห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารให ค วาม
เห็นชอบใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๒ น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบ
บําบัดน้ําเสียตองติด ตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติ ม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมหมายความรวมถึงน้ําหลอเย็น (Cooling Water) จากกระบวนการหลอเย็นซึ่งเปนการ
ระบายความรอนเทานั้นและไมมีการปนเปอนในกระบวนการที่ทําใหเกิดความสกปรกในรูปของบีโอดี
หรือซีโอดี
ขอ ๓ ให โ รงงานที่ กํ า หนดตามข อ ๒ แห ง ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง
กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณเพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให
โรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง
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อุปกรณเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดําเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
ขอ ๓.๑ โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี ไดแก
๓.๑.๑ โรงงานลําดับที่ ๔ ประกอบกิจการเกี่ย วกับสัตว ซึ่งไมใ ช
สัตวน้ํา
๓.๑.๒ โรงงานลําดับที่ ๕ ประกอบกิจการเกี่ยวกับนม
๓.๑.๓ โรงงานลําดับที่ ๖ ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา
๓.๑.๔ โรงงานลําดับที่ ๗ ประกอบกิจ การเกี่ย วกั บ น้ํ ามั น จากพื ช
หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
๓.๑.๕ โรงงานลําดับที่ ๘ ประกอบกิ จ การเกี่ ยวกั บผั ก พืช หรื อ
ผลไม
๓.๑.๖ โรงงานลําดับที่ ๙ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช
๓.๑.๗ โรงงานลําดับที่ ๑๐ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง
๓.๑.๘ โรงงานลําดับที่ ๑๑ ประกอบกิจการเกี่ย วกับ น้ํา ตาล ซึ่ งทํ า
จากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น ๆ ที่ใหความหวาน
๓.๑.๙ โรงงานลําดับที่ ๑๓ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ
เครื่องประกอบอาหาร
๓.๑.๑๐ โรงงานลําดับที่ ๑๕ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว
๓.๑.๑๑ โรงงานลําดับที่ ๑๖ ตม กลั่น หรือผสมสุรา
๓.๑.๑๒ โรงงานลําดับที่ ๑๗ ผ ลิ ต เ อ ทิ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล ซึ่ ง ไ ม ใ ช
เอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ
๓.๑.๑๓ โรงงานลําดับที่ ๑๙ ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร
๓.๑.๑๔ โรงงานลําดับที่ ๒๐ ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่ม
ที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
๓.๑.๑๕ โรงงานลําดับที่ ๕๒ ประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง
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ขอ ๓.๒ โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาซีโอดี ไดแก
๓.๒.๑ โรงงานลําดับที่ ๒๒ ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือ
เสนใยซึ่งไมใชใยหิน
๓.๒.๒ โรงงานลําดับที่ ๒๔ ถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุมหมดวยดาย
หรือเสนใย หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๓.๒.๓ โรงงานลําดับที่ ๒๙ หมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ขัดและแตง
แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
๓.๒.๔ โรงงานลําดับที่ ๓๘ ผลิตเยื่อ หรือกระดาษ
๓.๒.๕ โรงงานลําดับที่ ๔๐ ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ เยื่อ กระดาษ
หรือกระดาษแข็ง
๓.๒.๖ โรงงานลําดับที่ ๔๒ ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ เคมี ภั ณ ฑ
สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งไมใชปุย
๓.๒.๗ โรงงานลําดับที่ ๔๔ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซิน
สังเคราะห ยางอีลาสโตเมอรพลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งไมใชใยแกว
๓.๒.๘ โรงงานลําดับที่ ๔๙ กลั่นน้ํามันปโตรเลียม
ขอ ๓.๓ โรงงานลํา ดับที่ ๑๐๑ ต องติด ตั้งเครื่องตรวจวัดคา ซีโอดี หรือเครื่อ ง
ตรวจวัดคาบีโอดีอยางใดอยางหนึ่ง หรือตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาซีโอดีและเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี
ทั้งสองอยาง ดังนี้
๓.๓.๑ โรงงานลํ าดั บ ที่ ๑๐๑ ที่ รั บ น้ํา เสี ย จากโรงงานในข อ ๓.๑
ใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดี
๓.๓.๒ โรงงานลํ าดั บ ที่ ๑๐๑ ที่ รั บน้ํ าเสี ยจากโรงงานในขอ ๓.๒
ใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาซีโอดี
๓.๓.๓ โรงงานลําดับที่ ๑๐๑ ที่รับน้ําเสียจากโรงงานในขอ ๓.๑ และ
ขอ ๓.๒ ใหติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาบีโอดีและซีโอดี
โรงงานลําดับอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๓ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควรตองวินิจฉัยวาจะตอง
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคาใด ใหขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๔ เครื่องตรวจวัดคาบีโอดีหรือเครื่องตรวจวัดคาซีโอดีตองมีคุณสมบัติดังนี้
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ขอ ๔.๑ การตรวจวัดคาบีโอดีและคาซีโอดีจะตอ งใชระยะเวลาในการตรวจวัด
และรายงานผล ไมมากกวา ๓๐ นาทีตอ ๑ ตัวอยาง
ขอ ๔.๒ ผลการตรวจวั ด ค า บี โ อดี แ ละค า ซี โ อดี จ ะต อ งมี ค วามคลาดเคลื่ อ น
ตามตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ เมื่อเทียบกับผลการตรวจวัดคาบีโอดีและคาซีโอดีที่ไดจากหองปฏิบัติการ
วิเคราะหข องหน วยงานราชการหรือหอ งปฏิบั ติการวิเคราะหเ อกชนที่ขึ้น ทะเบีย นกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
ตารางที่ ๑ คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาบีโอดีเมื่อเทียบกับคาที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
ชวงคาบีโอดีที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัตกิ าร
(มิลลิกรัมตอลิตร)
นอยกวาหรือเทากับ ๒๐
มากกวา ๒๐ ถึง ๒๕
มากกวา ๒๕ ถึง ๓๐
มากกวา ๓๐ ถึง ๓๕
มากกวา ๓๕ ถึง ๔๐
มากกวา ๔๐ ถึง ๔๕
มากกวา ๔๕ ถึง ๕๐
มากกวา ๕๐ ถึง ๕๕
มากกวา ๕๕ ถึง ๖๐
มากกวา ๖๐ ถึง ๖๕
มากกวา ๖๕ ถึง ๗๐
มากกวา ๗๐ ถึง ๗๕
มากกวา ๗๕ ถึง ๘๐
มากกวา ๘๐ ถึง ๘๕
มากกวา ๘๕ ถึง ๙๐
มากกวา ๙๐ ถึง ๙๕
มากกวา ๙๕ ถึง ๑๐๐

คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาบีโอดี
(มิลลิกรัมตอลิตร)
± ๗.๐
± ๗.๙
± ๙.๖
± ๑๑.๔
± ๑๓.๑
± ๑๔.๙
± ๑๖.๖
± ๑๘.๔
± ๒๐.๑
± ๒๑.๙
± ๒๓.๖
± ๒๕.๔
± ๒๗.๑
± ๒๘.๙
± ๓๐.๖
± ๓๒.๔
± ๓๔.๑
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ชวงคาบีโอดีที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
(มิลลิกรัมตอลิตร)
มากกวา ๑๐๐ ถึง ๑๐๕
มากกวา ๑๐๕ ถึง ๑๑๐
มากกวา ๑๑๐ ถึง ๑๑๕
มากกวา ๑๑๕ ถึง ๑๒๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาบีโอดี
(มิลลิกรัมตอลิตร)
± ๓๕.๙
± ๓๗.๖
± ๓๙.๔
± ๔๑.๑

ตารางที่ ๒ คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาซีโอดีเมื่อเทียบกับคาที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
ชวงคาซีโอดีที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาซีโอดี
(มิลลิกรัมตอลิตร)
(มิลลิกรัมตอลิตร)
นอยกวาหรือเทากับ ๑๒๐
± ๒๔
มากกวา ๑๒๐ ถึง ๑๔๐
± ๒๖
มากกวา ๑๔๐ ถึง ๑๖๐
± ๓๐
มากกวา ๑๖๐ ถึง ๑๘๐
± ๓๔
มากกวา ๑๘๐ ถึง ๒๐๐
± ๓๘
มากกวา ๒๐๐ ถึง ๒๒๐
± ๔๒
มากกวา ๒๒๐ ถึง ๒๔๐
± ๔๖
มากกวา ๒๔๐ ถึง ๒๖๐
± ๕๐
มากกวา ๒๖๐ ถึง ๒๘๐
± ๕๔
มากกวา ๒๘๐ ถึง ๓๐๐
± ๕๘
มากกวา ๓๐๐ ถึง ๓๒๐
± ๖๒
มากกวา ๓๒๐ ถึง ๓๔๐
± ๖๖
มากกวา ๓๔๐ ถึง ๓๖๐
± ๗๐
มากกวา ๓๖๐ ถึง ๓๘๐
± ๗๔
มากกวา ๓๘๐ ถึง ๔๐๐
± ๗๘
มากกวา ๔๐๐ ถึง ๔๒๐
± ๘๒

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชวงคาซีโอดีที่วิเคราะหไดจากหองปฏิบัติการ
(มิลลิกรัมตอลิตร)
มากกวา ๔๒๐ ถึง ๔๔๐
มากกวา ๔๔๐ ถึง ๔๖๐
มากกวา ๔๖๐ ถึง ๔๘๐
มากกวา ๔๘๐ ถึง ๕๐๐
มากกวา ๕๐๐ ถึง ๕๒๐
มากกวา ๕๒๐ ถึง ๕๔๐
มากกวา ๕๔๐ ถึง ๕๖๐
มากกวา ๕๖๐ ถึง ๕๘๐
มากกวา ๕๘๐ ถึง ๖๐๐
มากกวา ๖๐๐ ถึง ๖๒๐
มากกวา ๖๒๐ ถึง ๖๔๐
มากกวา ๖๔๐ ถึง ๖๖๐
มากกวา ๖๖๐ ถึง ๖๘๐
มากกวา ๖๘๐ ถึง ๗๐๐
มากกวา ๗๐๐ ถึง ๗๒๐
มากกวา ๗๒๐ ถึง ๗๔๐
มากกวา ๗๔๐ ถึง ๗๖๐
มากกวา ๗๖๐ ถึง ๗๘๐
มากกวา ๗๘๐ ถึง ๘๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

คาความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดคาซีโอดี
(มิลลิกรัมตอลิตร)
± ๘๖
± ๙๐
± ๙๔
± ๙๘
± ๑๐๒
± ๑๐๖
± ๑๑๐
± ๑๑๔
± ๑๑๘
± ๑๒๒
± ๑๒๖
± ๑๓๐
± ๑๓๔
± ๑๓๘
± ๑๔๒
± ๑๔๖
± ๑๕๐
± ๑๕๔
± ๑๕๘

ขอ ๕ โรงงานจะตองมีการบริหารจัดการสารมลพิษที่เกิดจากการตรวจวัดไมใหเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม
ขอ ๖ การสงสัญญาณตามขอ ๓ แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให
โรงงานที่ต องมีร ะบบบําบัด น้ําเสี ยตองติดตั้ งเครื่ องมือ หรือ เครื่อ งอุปกรณพิเ ศษและเครื่องมื อหรื อ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗ จะตองสามารถเชื่อมตอและใชงานกับระบบตรวจสอบมลพิษ
ระยะไกลแบบอัตโนมัติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดตลอดเวลา
ประกาศนี้ใหใชบังคับ นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

