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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา
และกิจการแพปลา
เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการ
แพปลา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขโดยมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลอง
กับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ทาเทียบเรือประมง” หมายความวา สถานที่สําหรับใหบริการแกเรือประมงในการจอดเทียบ
บรรทุก หรือขนถายสินคาสัตวน้ํา
“สะพานปลา” หมายความวา สถานที่หรือบริเวณซึ่งไดมีประกาศใหเปนที่ประกอบกิจการแพปลา
ตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบกิจการแพปลา
“กิจการแพปลา” หมายความวา สถานที่ซึ่งมีการกระทําอันเปนปกติธุระอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การใหกูยืมเงิน ใหเชา ใหเชาซื้อ หรือใหยืมเรือ เครื่องมือทําการประมง หรือสิ่งอุปกรณ
การประมง เพื่อใหผูกูยืม ผูเชา ผูเชาซื้อ หรือผูยืม ประกอบกิจการประมง หรือทําการคาสินคาสัตวน้ํา
โดยมีขอตกลงกันโดยตรงหรือโดยปริยายวา ผูกูยืม ผูเชา ผูเชาซื้อ หรือผูยืมจะตองนําสินคาสัตวน้ํามาให
ผูใหกูยืม ผูใหเชา ผูใหเชาซื้อ หรือผูใหยืม เปนตัวแทนทําการขายสินคาสัตวน้ํา นั้น
(๒) การรับเปนตัวแทนทําการขายสินคาสัตวน้ําของบุคคลอื่น
(๓) การขายสินคาสัตวน้ําโดยวิธีการขายทอดตลาด หรือ
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(๔) การประกอบกิจการคาสิน คาสัตวน้ําโดยวิธีอื่น ใด ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
จัดระเบียบกิจการแพปลา
“เรือประมง” หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการจับสัตวน้ํา หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู
ในทะเล
“สัตวน้ํา” หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูใ นน้ําหรืออาศัย
อยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา จระเข รวมทั้งไข
ของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนมปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง กัลปงหา และสาหรายทะเล
ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้นดวย
“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้ง ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๒ ใหกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลาไว ดังตอไปนี้
(๑) คาความเปนกรดและดาง (pH) มีคาระหวาง ๕.๐-๙.๐
(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีคาไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีคาไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) มีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) ปริมาณสารอินทรียไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen) มีคาไมเกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๓ การเก็บตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ตามขอ ๒
ใหเก็บแบบจวง (Grab Sampling) จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกเขตที่ตั้งของทาเทียบเรือประมง
สะพานปลา และกิจการแพปลา
ขอ ๔ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
ตามขอ ๒ ใหใชวิธี ดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหใชเครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH Meter)
ตามวิธีหาคาแบบวิธีอีเล็กโตรเมตริก (Electrometric)
(๒) การตรวจคาบีโอดีใหใชวิธีอะไซด โมดิฟเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ ๒๐
องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน และในกรณีน้ําทิ้งมีความเค็มใหใช Synthetic Seawater
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(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยทั้งหมด ใหใชวิธีกรองผานแผนกรองใยแกว (Glass Fiber
Filter Disc) ตากรอง ๑.๒ ไมโครเมตร
(๔) การตรวจสอบน้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) ใหใชวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
(๕) การตรวจสอบปริมาณสารอินทรียไนโตรเจน ใหใชวิธีเจลดาหล (Kjeldahl)
ขอ ๕ รายละเอียดของวิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลา ตามขอ ๔ ใหเปนไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหน้ําและน้ําเสียใน Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF), Practical
Handbook of Seawater Analysis (Stickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis
(Koroleff), Determination of Ammonia in Estuary Sasaki and Sawada), Methods of Seawater
Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือคูมือวิเคราะหน้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย
ขอ ๖ รายละเอียดและวิธีตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และ
กิจการแพปลา นอกเหนือจากขอ ๔ และขอ ๕ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

