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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่44 (พ.ศ. 2538) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (6) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "น้ําเสีย" หมายความวา ของเหลวท่ีผานการใชแลวทุกชนิดท้ังท่ีมีกากและ 
ไมมีกาก 
  "ระบบบําบัดน้ําเสีย" หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสีย 
ใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร 
  "น้ําทิ้ง" หมายความวา น้ําจากอาคารท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดสําหรับการที่จะระบายลงแหลงรองรับน้ําทิ้งได 
  "แหลงรองรับน้ําทิ้ง" หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา  
ทะเล และแหลงน้ําสาธารณะ 
  ขอ 2  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายน้ําฝนออกจากอาคาร 
ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือเกิดน้ําไหลนองไปยัง 
ที่ดินอื่นที่มีเขตติดตอกับเขตที่ดินที่เปนที่ตั้งของอาคารนั้น 
  การระบายน้ําฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่งจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
โดยตรงก็ได 
  ขอ 3  อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี ้ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมี 
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่กําหนดไวในขอ 4 กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
  (1) อาคารประเภท ก 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองชุดรวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 500 หองชุด 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 200 หอง 
  (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับผูปวย 
ไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 30 เตียง 
  (ง) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเกิน 500 หลัง 
  (จ) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน 25,000 ตารางเมตร 
  (ฉ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 55,000 ตารางเมตร 
  (ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันเกิน 25,000 ตารางเมตร 
  (ซ) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน  
2,500 ตารางเมตร 
  (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 2,500 ตารางเมตร 
  (2) อาคารประเภท ข 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองชุดรวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 100 หองชุด แตไมเกิน 500 หองชุด 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 60 หอง แตไมเกิน 200 หอง 
  (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 250 หอง 
  (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 5,000 ตารางเมตร 
  (จ) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับผูปวย 
ไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 10 เตียง แตไมเกิน 30 
เตียง 
  (ฉ) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตาม 
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเกิน 100 หลัง แตไมเกิน 500 หลัง 
  (ช) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 25,000 ตารางเมตร 
  (ซ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตร แต
ไมเกิน  
55,000 ตารางเมตร 
  (ฌ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กัน 
หรือหลายหลังรวมกันเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 25,000 ตารางเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ญ) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
เกิน 1,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,500 ตารางเมตร 
  (ฎ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,500 ตารางเมตร 
  (ฏ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 10,000 ตารางเมตร 
  (3) อาคารประเภท ค 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองชุดรวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 100 หองชุด 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 60 หอง 
  (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 50 หอง แตไมเกิน 250 หอง 
  (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร 
  (จ) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตาม 
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเกิน 10 หลัง แตไมเกิน 100 หลัง 
  (ฉ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 5,000 ตารางเมตร แตไม
เกิน  
10,000 ตารางเมตร 
  (ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร 
  (ซ) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
เกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,500 ตารางเมตร 
  (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร 
  (ญ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
  (4) อาคารประเภท ง 
  (ก) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 50 หอง 
  (ข) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงรับผูปวย 
ไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 10 เตียง 
  (ง) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันไมเกิน 5,000 ตารางเมตร 
  (จ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ 
เอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 5,000 ตาราง
เมตร 
  (ฉ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 
  (ช) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม
เกิน  
500 ตารางเมตร 
  (ซ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 
  (ฌ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง 
รวมกันไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 
  ขอ 4  น้ําทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดตองมี 
คุณภาพน้ําทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  "พีเอช" หมายความวา คาของความเปนกรดและดางของน้ําที่เกิดจากคาลบ 
ของล็อกฐานสิบของความเขมขนเปนโมลของอนุมูลโฮโดรเจน 
  "บีโอดี" หมายความวา ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสารอินทรีย 
ชนิดท่ียอยสลายไดภายใตภาวะของออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในเวลาหาวัน ซ่ึงใช
เปน 
การตรวจวัดระดับปริมาณสารอินทรียที่มีอยูในตัวอยางน้ํานั้น ๆ 
  "ปริมาณสารแขวนลอย" หมายความวา สารท่ีตกคางบนแผนกรองในการ 
กรองน้ําผานแผนกรองประเภท Glass fiber filter-disks เสนผานศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร เชน  
Whatman type GF/C หรอื Gelman type A 
  "ปริมาณสารละลาย" หมายความวา สารท่ีละลายอยูในนํ้าและจะเหลืออยูเปน 
ตะกอนหลังจากกําจัดปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณตะกอนหนักแลวผานการระเหยดวยไอน้ํา 
และทําใหแหงท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียสในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
  "ปริมาณตะกอนหนัก" หมายความวา สารที่แขวนลอยอยูในน้ํา ซึ่งสามารถ 
ตกตะกอนไดโดยแรงโนมถวงของโลกภายใตภาวะท่ีสงบน่ิงในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
  "ทีเคเอ็น" หมายความวา ไนโตรเจนที่อยูในรูปแอมโมเนียและออรแกนิก-



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไนโตรเจน 
  "ออรแกนิก-ไนโตรเจน" หมายความวา ไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในรูป NH+4 
หรอื  
NH3 ซ่ึงสมดุลกัน 
  "น้าํมันและไขมัน" หมายความวา สารอินทรียจําพวกน้ํามัน ไขมัน ข้ีผ้ึงและ 
กรดไขมันท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุลสูง โดยเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนและเอสเตอร เปนตน สารเ 
หลาน้ีจะถูกสกัดไดดวยตัวทําลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอรม และไดเอทิลอีเทอร แลวแยกสวน 
โดยการระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส 
  "ซัลไฟด" หมายความวา สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟดทั้งชนิดที่ละลายน้ํา 
และชนิดที่เปนอนุมูล รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟดที่ปนอยูกับตะกอนแขวนลอยในน้ํา 
ดวย 
  ขอ 5  ในกรณีที่อาคารหลังเดียวกันมีการใชประโยชนเพื่อกิจการตามที่กําหนด 
ในขอ 3 เกินกวาหนึ่งประเภทและแตละประเภทมีมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งแตกตางกัน ใหคํานวณ 
คุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารรวมกันโดยใชมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่สูงที่สุดสําหรับประเภทของอาคาร 
ที่มีการใชประโยชนนั้น 
  ขอ 6  การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค  
ตามที่กําหนดในขอ 3 ใหแสดงแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถดําเนิน
การ 
ปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดในขอ 4 
  ขอ 7  การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ง ตามที่กําหนดในขอ 3 และ 
อาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว บานแถว หรือบานแฝด ใหแสดงแบบระบบ 
บําบัดน้ําเสียโดยจะตองประกอบดวย 
  (1) บอเกรอะ ซ่ึงตองมีลักษณะท่ีมิดชิดนํ้าซึมผานไมได เพื่อใชเปนที่แยกกาก 
ท่ีปนอยูกับนํ้าเสียท้ิงไวใหตกตะกอน และ 
  (2) บอซึม ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับน้ําเสียที่ผานบอเกรอะแลว 
และใหน้ําเสียนั้นผานอิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อใหเปนน้ําทิ้ง 
  บอเกรอะและบอซึมตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใช 
ของผูที่อยูอาศัยในอาคารนั้น  
  ในกรณีที่จะไมใชวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจใชวิธีอื่นในการปรับปรุง 
น้ําเสียใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง ในขอ 4 ก็ได 
  ขอ 8  การกําจัดน้ําทิ้งจากอาคารจะดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
หรือระบายลงสูพื้นดินโดยใชวิธีผานบอซึมหรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นก็
ได  
แตตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 9  ในกรณีที่อาคารใดจัดใหมีทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําจากอาคารลงสู 
แหลงรองรับน้ําทิ้งทางระบายน้ํานั้นตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดย 
สะดวก และตองวางตามแนวตรงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยตองมีสวนลาดเอียงไมตํ่ากวา 1 ใน 200  
หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอใหนํ้าท้ิงไหลเร็วไมตํ่ากวา 60 เซนติเมตรตอวินาที 
  ขนาดของทางระบายน้ําตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําทิ้งของอาคารนั้น  
โดยถาเปนทางระบายน้ําแบบทอปดตองมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา 10 เซนติเมตร  
โดยตองมีบอพักสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน 12 เมตร หรือทุกระยะ 
ไมเกิน 24 เมตร ถาทางระบายน้ําแบบทอปดนั้นมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายในตั้งแต 60 
เซนติเมตร 
ขึ้นไป ในกรณีที่เปนทางระบายน้ําแบบอื่นตองมีความกวางภายในที่ขอบบนสุดไมนอยกวา 10  
เซนติเมตร 
  ขอ 10  อาคารที่ใชเปนตลาด โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานพยาบาล ตองจัดให
มี 
ท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี ้
  (1) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  (2) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
  (3) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 
  (4) ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (5) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
  (6) ตองมีความจุไมนอยกวา 1.2 ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร 
  (7) ตองจัดไวในท่ีท่ีสามารถขนยายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไดโดยสะดวกและ 
ตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4 เมตร แตถาที่รอง
รับ 
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานท่ีดัง
กลาว 
ไมนอยกวา 10 เมตร 
 
    ใหไว ณ วันที ่27 มกราคม พ.ศ. 2538 
             พลตร ีสน่ัน ขจรประศาสน 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการกอสราง
อาคาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยและประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่ม
มากขึ้น  
สมควรกําหนดระบบการระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.2538/6ก/25 - 7/02/2538] 
 
 
 


