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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
โดยที่ไ ดม ีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวของ
กับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖
ซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน และไดมีการตรากฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
ขึ้นใหม จึงสมควรแกไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ ทิง้
จากที่ดินจัดสรรออกสูสิ่งแวดลอมไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“ที่ดินจัดสรร” หมายความวา ที่ดินที่ทําการจัดสรร ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน และ
การจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ที่ไดทําการจัดสรรตั้งแตวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
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“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ ใหแบงประเภทของที่ดินจัดสรรตามขอ ๒ ออกเปน ๒ ประเภท คือ
(ก) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา ๑๐๐ แปลง แตไมเกิน ๕๐๐ แปลง
(ข) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนาย เกินกวา ๕๐๐ แปลงขึ้นไป
ขอ ๔ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ ๓ (ก) ตองมีคา ดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (pH) ตองมีคาระหวาง ๕.๕-๙.๐
(๒) บีโอดี (BOD) ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่ม ขึ้นจากปริมาณสารละลาย
ในน้ําใชตามปกติไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๖) ซัลไฟด (Sulfide) ตองมีคาไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๗) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN) ตองมีคาไมเกิน ๓๕ มิลลิกรัมตอลิตร
(๘) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๕ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรตามขอ ๓ (ข) ตองเปนไปตามขอ ๔
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรใหใชวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดาง ใหกระทําโดยใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (pH Meter)
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดี ใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide Modification)
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอย ใหกระทําโดยวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass
Fibre Filter Disc)
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(๔) การตรวจสอบคาตะกอนหนัก ใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๕) การตรวจสอบคาทีดีเอส ใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส
ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๖) การตรวจสอบคาซัลไฟด ใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท (Titrate)
(๗) การตรวจสอบคาทีเคเอ็น ใหกระทําโดยวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)
(๘) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมัน ใหกระทําโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
ขอ ๗ การคิดคํานวณจํานวนแปลงของที่ดินจัดสรรตามขอ ๒ ใหถือตามใบอนุญาตใหทํา
การจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน หรือใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ไดทําการจัดสรรตั้งแตวันที่
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

