
“กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551” ก าหนดให้ ตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) 

ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง และทางระบายน้ าตาม “กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร” ทั้งนี้ ให้มีตะแกรง

ดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย

เป็นอาคารประเภท...

ของคุณตลาด 
ข

ก าหนดประเภทและลักษณะของอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบายน้ าและระบบบ าบัด

น้ าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ าเสียจากอาคารให้เป็นน้ าทิง้ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่ก าหนดก่อนทีจ่ะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ าทิง้

แบ่งตลาดเป็น อาคารประเภท ก มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 2,500 ตร.ม. ขึ้นไป

อาคารประเภท ข มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 1,500 ตร.ม. แต่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.

อาคารประเภท ค มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 1,000 ตร.ม. แต่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

อาคารประเภท ง มีพ้ืนที่ต้ังแต่ 500 ตร.ม. แต่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

4 ประเภท

ผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกนิ 50,000 บาท ตาม ม. 68 แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535

เจ้าของ/ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมฯ 

ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

ไม่ใช่ เจ้าของแหล่งก าเนิดมลพิษฯ ที่มีระบบฯของ

ตัวเอง ต้องจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการท างานของ

ระบบฯรายวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง 

2 ปี และสรุปการท างานระบบฯแต่ละเดือนตาม

แบบ ทส.2 เสนอท้องถ่ินภายในวันที่ 15

ของเดือนถัดไปด้วย

มาตรา 70

ถ้ายังไม่มี ไม่ต้องการสร้าง

ค่าใช้จ่ายเยอะเกินไป 

จะต้องท าอย่างไร

ถ้ามีระบบฯ แล้ว 

ต้องท าอะไรเพิ่มหรือไม่

แค่ตรวจน้ าทิ้ง

ใช่หรือไม่

ถ้าอยู่ในเขตท้องท่ีที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

และยังไม่ได้สร้างระบบฯ หรือไม่ประสงค์จะสร้าง 

ให้จัดส่งน้ าเสียไปบ าบัดโดยระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวม และเสียค่าบริการ

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้าไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูลหรือไม่ท าบันทึก

หรือรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตาม ม.104 และ ม.105

แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. 2535

ถ้าไม่ท าตาม 

จะมีโทษหรือไม่

ไขข้อสงสัยให้ผูป้ระกอบการ

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลว. 7 พ.ย. 48

กฎกระทรวงฉบับที ่44 (พ.ศ. 2538) 
ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่เติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที ่51 (พ.ศ. 2541) ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาสแกน

แหล่งข้อมูล : 

https://ratchakitcha2.soc.go.th/ 

https://www.pcd.go.th/

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย

Food Sanitation Division Health Department BMA

แอปพลิเคชัน

BKK Food Safety

ต้องตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ค่าน้ าท้ิงต้องเป็น

ไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯให้

ปรับปรุงแก้ไขระบบฯ จนค่าน้ าทิ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานฯ

“ อาคารประเภท ก ข และ ค ”
ได้ถูกก าหนดใหเ้ป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม

การปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้จากอาคาร

ประเภท

อาคาร

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง

ความเป็น

กรดด่าง

pH

บีโอดี 

(BOD) 

ไม่เกิน 

(mg/L)

สารแขวนลอย

(SS)

ไม่เกิน (mg/L)

ตะกอนหนัก 

(SS)

ไม่เกิน

(mg/L)

ค่าสารที่ละลาย

ได้ทั้งหมด 

(TDS) 

ไม่เกิน (mg/L)

ซัลไฟด์  

ไม่เกิน 

(mg/L) 

ไนโตรเจน

ในรูปTKN 

ไม่เกิน

(mg/L)

น้ ามันและ

ไขมัน 

ไม่เกิน 

(mg/L) 

ก 5-9 20 30 0.5 500 1.0 35 20

ข 5-9 30 40 0.5 500 1.0 35 20

ค 5-9 40 50 0.5 500 3.0 40 20

ง 5-9 50 50 0.5 500 4.0 40 20

จ 5-9 200 60 - - - - 100

จัดท าโดย นางสาวจริยา  ใจห้าว นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


