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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
(ฉบับที่ ๒)
โดยที่เ ป็นการสมควรกําหนดให้อ าคารประเภท ข. เป็น แหล่ งกําเนิดมลพิ ษที่จะต้องถู ก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสีย ลงสู่แ หล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่ง แวดล้อม เพิ่มเติมจากการกําหนดให้
อาคารประเภท ก. เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๖๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติ ให้ ก ระทํา ได้โ ดยอาศั ย อํ านาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง
(๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป
(๔) สถานบริ ก ารที่ มี พื้น ที่ ใ ช้ ส อยรวมกัน ทุ ก ชั้ น ของอาคาร หรื อ กลุ่ ม ของอาคารตั้ ง แต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาลที่ มีเตีย งสําหรับผู้ ป่ว ยไว้ค้างคืน รวมกัน ทุกชั้น ของอาคารหรือ กลุ่ม ของอาคารตั้งแต่
๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง
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(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุด มศึกษาของทางราชการที่มีพื้น ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) อาคารของศูน ย์การค้าหรือ ห้างสรรพสิน ค้าที่มีพื้น ที่ใช้ส อยรวมกัน ทุกชั้น ของอาคาร
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ข้อ ๒ ให้อาคารตามข้อ ๑ เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๑ ปล่อยน้ําเสีย ลงสู่แ หล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ําเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท ข. ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อ ม
เรื่อ ง กํา หนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ํา ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แต่ ทั้ง นี้
ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution)
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

