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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
โดยที่ไ ดม ีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมขึ้นมา และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในสวน
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
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 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความวา อาคารที่กอ สรางขึ้น ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว หรือเปนกลุม
ของอาคารซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่ซึ่งเปนบริเวณเดียวกัน และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว หรือมีหลายทอ
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม ซึ่งไดแก
(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๒) โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
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(๓) หอพัก ตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใหบริการแกลูกคา ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ
(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน
(๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา
(๙) ตลาด ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แตไมรวมถึง ทาเทียบเรือประมง สะพานปลา
หรือกิจการแพปลา
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร
“น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ ๒ ออกเปน ๕ ประเภท คือ
(๑) อาคารประเภท ก.
(๒) อาคารประเภท ข.
(๓) อาคารประเภท ค.
(๔) อาคารประเภท ง.
(๕) อาคารประเภท จ.
ขอ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
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(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐๐ หองนอน แตไมถึง ๕๐๐ หองนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐ เตียง แตไมถึง
๓๐ เตียง
(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
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(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ไมถึง ๑๐๐ หองนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ไมถึง ๖๐ หอง
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๕๐ หอง แตไมถึง ๒๕๐ หอง
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๐๐๐
ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐
ตารางเมตร
(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
(๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
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(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง
(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคารตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร
แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕๐ ตารางเมตร
ขอ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความถึง ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกัน
ทุกชั้นไมถึง ๑๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ตองมีคาดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (PH) ตองมีคาระหวาง ๕-๙
(๒) บีโอดี (BOD) ตองมีคา ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ซัลไฟด (Sulfide) ตองมีคาไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย
ในน้ําใชตามปกติไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน ๐.๕ มิลลิลิตรตอลิตร
(๗) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ตองมีคาไมเกิน ๓๕ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตองเปนไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ค. ตองเปนไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
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(๓) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน ๓.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ตองเปน ไปตามขอ ๙
เวนแต
(๑) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน ๔.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ตองมีคาดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง ๕-๙
(๒) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน ๖๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) น้ํามันและไขมัน ตองมีคาไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ใหใชวิธีการดังตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเครื่องวัดความเปนกรดและดาง
ของน้ํา (PH Meter)
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น (Azide Modification)
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เปนเวลา ๕ วัน ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ
(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว
(Glass Fibre Filter Disc)
(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท (Titrate)
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ
๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ (Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง
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(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน
(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล (Kjeldahl)
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร หรือกลุมของอาคาร
ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ยงยุทธ ติยะไพรัช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

