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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่51 (พ.ศ. 2541) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (6) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 3  อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี ้ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ํา 
และระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําท้ิงท่ีมี 
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 4 กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
  (1) อาคารประเภท ก 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 500 หองนอนขึ้นไป 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 200 หองข้ึนไป 
  (ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง 
รวมกันตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป 
  (ง) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กัน 
ต้ังแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  (จ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 55,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป 
  (ฉ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  (ช) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ัง



   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    

แต 
2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
  (ซ) ภัตตาคารหรือรานอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันต้ังแต 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
  (2) อาคารประเภท ข 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 100 หองนอน แตไมถึง 500 หองนอน 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 60 หอง แตไมถึง 200 หอง 
  (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 250 หองข้ึนไป 
  (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  (จ) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง 
รวมกันตั้งแต 10 เตียง แตไมถึง 30 เตียง 
  (ฉ) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
  (ช) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 10,000 ตารางเมตร 
แตไมถึง 
55,000 ตารางเมตร 
  (ซ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
  (ฌ) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
ต้ังแต1,500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร 
  (ญ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันต้ังแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 2,500 ตารางเมตร 
  (ฏ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง  
รวมกันเกิน 10,000 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    

  (3) อาคารประเภท ค 
  (ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 100 หองนอน 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันใน
อาคาร 
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 60 หอง 
  (ค) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นใน
อาคาร 
หลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 50 หอง แตไมถึง 250 หอง 
  (ง) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 ตารางเมตร 
  (จ) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตาม
กฎหมาย 
วาดวยการจัดสรรที่ดินตั้งแต 10 หลัง แตไมเกิน 100 หลัง 
  (ฉ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอก
ชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 5,000 ตารางเมตร แต
ไมถึง  
10,000 ตารางเมตร 
  (ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 5,000 เตารางเมตร 
  (ซ) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ัง
แต 
1,000 ตารางเมตร แตไมถึง 1,500 ตารางเมตร 
  (ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันต้ังแต 250 ตารางเมตร แตไมถึง 500 ตารางเมตร 
  (ญ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 10,000 ตารางเมตร 
  (4) อาคารประเภท ง 
  (ก)  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้น 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 10 หอง แตไมถึง 50 หอง 
  (ข) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน 
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 1,000 ตารางเมตร 
  (ค) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย



   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    

หลัง 
รวมกันไมถึง 10 เตียง 
  (ง)  สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง 
รวมกันไมถึง 5,000 ตารางเมตร 
  (จ) อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชน 
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 5,000 ตารางเมตร 
  (ฉ) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง 1,000 ตารางเมตร 
  (ช) ตลาดท่ีมีพ่ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
ต้ังแต500 ตารางเมตร แตไมถึง 1,000 ตารางเมตร 
  (ซ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันต้ังแต 100 ตารางเมตร แตไมถึง 250 ตารางเมตร 
  (ฌ) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลัง 
รวมกันไมเกิน 2,000 ตารางเมตร 
  (5) อาคารประเภท จ หมายความถึง ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกัน 
ทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 100 ตารางเมตร" 
  ขอ 2   ใหยกเลิกความในขอ 4 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 4  น้ําทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดตองมี 
คุณภาพน้ําทิ้งตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ดังตอไปนี ้
  {ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย} 
  "พีเอช" หมายความวา คาของความเปนกรดและดางของน้ําที่เกิดจากคาลบ 
ของล็อกฐานสิบของความเขมขนเปนโมลของอนุมูลไฮโดรเจน 
  "บีโอดี" หมายความวา ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสารอินทรีย 
ชนิดท่ียอยสลายได ภายใตภาวะของออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในเวลาหาวัน ซ่ึงใช 
เปนการตรวจวัดระดับปริมาณสารอินทรียที่มีอยูในตัวอยางน้ํานั้น ๆ 
  "ปริมาณสารแขวนลอย" หมายความวา สารท่ีตกคางบนแผนกรองในการ 
กรองน้ําผานแผนกรองประเภทกระดาษกรองใยแกว (Glass fiber filter-disc) เสนผาศูนยกลาง  
4.7 เซนติเมตร เชน Whatman type GF/C หรอื Gelman type A 
  "ปริมาณสารละลาย" หมายความวา สารท่ีละลายอยูในนํ้าและจะเหลืออยูเปน 
ตะกอนหลังจากกําจัดปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณตะกอนหนักแลวผานการระเหยดวยไอน้ํา 
และทําใหแหงท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาลเซลเซียส ในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
  "ปริมาณตะกอนหนัก" หมายความวา สารที่แขวนลอยอยูในน้ํา ซึ่งสามารถ 



   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    

ตกตะกอนไดโดยแรงโนมถวงของโลกภายใตภาวะท่ีสงบน่ิง ในเวลาหน่ึงช่ัวโมง 
  "ทีเคเอ็น" หมายความวา ไนโตรเจนที่อยูในรูปแอมโมเนียและออรแกนิก-
ไนโตรเจน 
  "ออรแกนิก - ไนโตรเจน" หมายความวา ไนโตรเจนที่อยูในสารประกอบอินทรีย 
ประเภทโปรตีนและผลิตผลจากการยอยสลายของไขมัน เชน โพลิเพปไทด และกรดอะมิโน 
เปนตน 
  "แอมโมเนีย-ไนโตรเจน" หมายความวา ไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในรูป NH+4 
หรอื  
NH3 ท่ีสมดุลกัน 
  "น้าํมันและไขมัน" หมายความวา สารอินทรียจําพวกน้ํามัน ไขมัน ข้ีผ้ึง และ 
กรดไขมันท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุลสูง โดยเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนและเอสเตอร เปนตน สาร
เหลานี้ 
จะถูกสกัดไดดวยตัวทําละลายประเภทเฮกเซน คลอโรฟอรม และไดเอทิลอีเทอรแลวแยกสวนโดย
การ 
ระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส 
  "ซัลไฟด" หมายความวา สารประกอบพวกไฮโดรซัลไฟดทั้งชนิดที่ละลายน้ําและ 
ชนิดที่เปนอนุมูล รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟดที่ปนอยูกับตะกอนแขวนลอยในน้ําดวย" 
  ขอ 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 4 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 
2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  "ขอ 4  ทวิ  การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ค สําหรับอาคารที่กอสราง 
ในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินตั้งแต 10 
หลัง  
แตไมเกิน 100 หลัง จะทําระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมท้ังโครงการ หรือเปน
ระบบ 
บําบัดน้ําเสียแยกแตละหลัง เพื่อใหน้ําทิ้งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดในขอ 4 
ก็ได" 
 
    ใหไว ณ วันที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
        พินิจ  จารุสมบัติ 
             รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 



   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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากไดมีประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ออกตามความในกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด 
รวมทั้งมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย 
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร เห็นสมควรแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดอาคารและ 
คามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 
2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหสอดคลองกับประกาศกําหนด
ตาม 
มาตรฐานดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้ 
 
[รก.2541/48ก/3 - 17/08/2541] 
 
 
 


