ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๔) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๔) คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒
สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
และใหใชความตอไปนี้แทน

-๒“(๒) คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง จะตอง
ไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป
จะตองไมเกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๓) คาเฉลี่ยของฝุน ละอองรวมหรือฝุน ละอองขนาดไมเกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา
๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) จาตุรนต ฉายแสง
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
เพื่อเปน เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๔) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เปน พระราชบัญ ญัติที่ม ีบ ทบัญ ญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่ง แวดลอ มแหงชาติจึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน” (Chemiluminescence) หมายความวา เครื่องมือวัดคากาซไนโตรเจน
ไดออกไซดโดยใชกาซโอโซนทําปฏิกิริยากับกาซไนตริกออกไซดซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากกาซไนโตรเจน
ไดออกไซดแลววัดความเขมของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นที่สูงกวา ๖๐๐ นาโนมิเตอร
(Nanometer)
ขอ ๒ ใหยกเลิก
(๑) ความใน (๒) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(๒) ความใน (๑) ของขอ ๖ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ง แวดลอ มแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แกไขเพิ่มเติม โดย
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

ขอ ๓ ให กํา หนดมาตรฐานคา กา ซไนโตรเจนไดออกไซด ใ นบรรยากาศโดยทั่ว ไปไว
ดังตอไปนี้
(๑) คาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๗ สวน
ในลานสวนหรือไมเกิน ๐.๓๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๒) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา ๑ ป
จะตองไมเกิน ๐.๐๓ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๐๕๗ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ขอ ๔ การคํานวณคาความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป
ใหคํานวณเทียบที่ความดัน ๑ บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๕ การวัดคาเฉลี่ยของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา ๑ ชั่วโมง หรือคามัชฌิมเลขคณิต
(Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป ใหใชเครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
ใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë ÚÒ (æ.». ÚıÙÙ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ ·≈–¡“µ√“ ÛÙ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–
√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ®÷ß
ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß
‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) „Àâ¬°‡≈‘°¢âÕ Ú ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÚ
(æ.». ÚıÛ¯) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß
(Ú) „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¢âÕ Û ·≈–¢âÕ ı ·Ààßª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚıÛ¯) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“ §ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı ‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§à“°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π
∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π
ç¢âÕ Û §à“‡©≈’Ë¬§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Û «à π„π≈â“π «à π (ppm) À√◊Õ‰¡à‡°‘π ˜¯ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√é
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ç¢âÕ ı °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π∫√√¬“°“»
‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß µ“¡¢âÕ Û „Àâ„™â‡§√◊ÕË ß«—¥√–∫∫ ¬Ÿ«’ ø≈ŸÕÕ‡√ ‡´π À√◊Õ√–∫∫Õ◊πË
∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“é
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙÙ
(π“¬‡¥™ ∫ÿ≠-À≈ß)
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ¯ µÕπæ‘‡»… Û˘ ß ≈ß«—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π ÚıÙÙ)
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥¡“µ√∞“π
§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç‡§√◊ËÕß«—¥ √–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’ø Õ‘πø√“‡√¥ ¥’‡∑§™—Ëπ (Non- dispersive
Infrared Detection)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å‚¥¬„™â√—ß ’
Õ‘πø√“‡√¥
ç‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫‡§¡’≈Ÿ¡‘‡π ‡´π (Chemiluminescence)é À¡“¬§«“¡«à“
(Ò) ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ «— ¥ §à “ °ä “ ´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å ‚ ¥¬„™â °ä “ ´‚Õ‚´π∑”
ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°ä“´‰πµ√‘°ÕÕ°‰´¥å ´÷Ëß∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π¡“®“°°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å·≈â««—¥
§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“π—Èπ ≥ ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ∑’Ë Ÿß°«à“ ˆ π“‚π¡‘‡µÕ√å
(Nanometer) À√◊Õ
(Ú) ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ«—¥§à“°ä“´‚Õ‚´π‚¥¬„™â°“ä ´‡Õ∏’≈π’ ∑”ªØ‘°√‘ ¬‘ “°—∫°ä“´‚Õ‚´π
·≈â««—¥§«“¡‡¢â¡¢Õß· ß´÷Ëß‡°‘¥®“°ªØ‘°‘√‘¬“π—Èπ ≥ ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ√–À«à“ß Ûı ∂÷ß ıı
π“‚π¡‘‡µÕ√å
ç√–∫∫æ“√“‚√´“π‘≈’π (Pararosaniline)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“°ä“´
´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å ‚¥¬°“√¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“π “√≈–≈“¬‚ªµ— ‡´’¬¡ ‡µµ√“§≈Õ‚√‡¡Õ§‘«‡√µ
(Potassium Tetrachloromercurate) ‡°‘¥‡ªìπ “√‰¥§≈Õ‚√´—≈‰ø‚µ‡¡Õ§‘«‡√µ §Õ¡‡æ≈°´å
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(Dichlorosulfito Mercurate Complex) ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√æ“√“‚√´“π‘≈’π·≈–øÕ√å¡“≈¥’‰Œ¥å
(Pararosaniline and Formaldehyde) ‡°‘¥‡ªìπ ’¢Õßæ“√“‚√´“π‘≈’π‡¡∏‘≈ ´—≈øÕπ‘° ·Õ´‘¥
(Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ´÷Ëß®–∂Ÿ°«—¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥Ÿ¥´÷¡· ß ≥ ∑’Ë
™à«ß§≈◊πË ıÙ¯ π“‚π¡‘‡µÕ√å
ç‡§√◊Ë Õ ß«— ¥ √–∫∫Õ–µÕ¡¡‘ ° ·Õ∫´Õæ™—Ë π ‡ª§‚µ√¡‘ ‡ µÕ√å (Atomic
Absorption Spectrometer)é À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ª√‘¡“≥¢Õßµ–°—Ë« ‚¥¬„™â‡ª≈«‰ø
Õ–‡´∑’≈’π (Acetylene Flame) ∑’Ë§«“¡¬“«§≈◊Ëπ Ú¯Û.Û À√◊Õ ÚÒ˜ π“‚π¡‘‡µÕ√å
ç√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘° (Gravimetric)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√«—¥§à“ΩÿÉπ≈–ÕÕß
‚¥¬¥Ÿ¥Õ“°“»ºà“π·ºàπ°√Õß ´÷Ëß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√°√ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥ .Û ‰¡§√Õπ
(Micron) ‰¥â√âÕ¬≈– ˘˘ ·≈â«À“πÈ”Àπ—°ΩÿÉπ≈–ÕÕß®“°·ºàπ°√Õßπ—Èπ
¢âÕ Ú §à“°ä“´„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª„π™à«ß‡«≈“Àπ÷ßË ‡«≈“„¥„Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π
Û à«π„π≈â“π à«π (ppm) À√◊Õ‰¡à‡°‘π ÛÙ.Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√·≈–„π‡«≈“ ¯
™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π ˘ à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π Ò.Úˆ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à
‡°‘π .Ò˜ à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .ÛÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Û) §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‚Õ‚´π„π‡«≈“ Ò ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò à«π
„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ù) §à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π
.ÒÚ «à π„π≈â“π «à π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡‡√¢“§≥‘µ
(Geometric Mean) „π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù à«π„π≈â“π à«π À√◊Õ‰¡à‡°‘π .Ò
¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ Û °“√§”π«≥§à“§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß°ä“´·µà≈–™π‘¥„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª„Àâ
§”π«≥‡∑’¬∫∑’Ë§«“¡¥—π Ò ∫√√¬“°“» ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Úı Õß»“‡´≈‡´’¬
¢âÕ Ù §à“ “√„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—«Ë ‰ª „π™à«ß‡«≈“Àπ÷ßË ‡«≈“„¥„Àâ‡ªìπ‰ª¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ–°—Ë«„π‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ ®–µâÕß‰¡à‡°‘π Ò.ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ
≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
(Ú) §à“‡©≈’¬Ë ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ „π‡«≈“ ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß
®–µâÕß‰¡à‡°‘π .ÒÚ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡‡√¢“§≥‘µ¢Õß “√¥—ß°≈à“«„π
‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Òı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
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(Û) §à“‡©≈’Ë¬¢ÕßΩÿÉπ≈–ÕÕß√«¡À√◊ÕΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .ÛÛ ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ ·≈–§à“¡—™¨‘¡
‡√¢“§≥‘µ¢Õß “√¥—ß°≈à“«„π‡«≈“ Ò ªï ®–µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
¢âÕ ı °“√«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å„π‡«≈“ Ò ™—«Ë ‚¡ßÀ√◊Õ„π‡«≈“
¯ ™—Ë«‚¡ß „Àâ„™â‡§√◊ËÕß«—¥√–∫∫π—π¥’ ‡ªÕ√å´’æ Õ‘πø√“‡√¥ ¥’‡∑§™—Ëπ À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˆ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´‰π‚µ√‡®π‰¥ÕÕ°‰´¥åÀ√◊Õ°ä“´‚Õ‚´π„π‡«≈“
Ò ™—«Ë ‚¡ß „Àâ„™â‡§√◊ÕË ß«—¥√–∫∫‡§¡’≈¡Ÿ ‡‘ π ‡´π À√◊Õ√–∫∫Õ◊πË ∑’°Ë √¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ
™Õ∫
¢âÕ ˜ °“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°ä“´´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ„π
‡«≈“ Ò ªï „Àâ„™â«‘∏’°“√«—¥µ“¡√–∫∫æ“√“‚√´“π‘≈’π À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ¯ °“√«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õßµ–°—«Ë „π‡«≈“ Ò ‡¥◊Õπ „Àâ‡°Á∫Õ“°“»ºà“π·ºàπ°√Õß„π
‡§√◊ËÕß‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ“°“»™π‘¥‰Œ‚«≈ÿ¡ (High Volume-Air Sampler) °—¥µ–°—Ë«ÕÕ°®“°
·ºàπ°√Õß‚¥¬„™â°√¥¥‘πª√– ‘«·≈–°√¥‡°≈◊Õ ·≈â«π”‰ª«—¥§à“¢Õßµ–°—Ë«‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß«—¥
√–∫∫Õ–µÕ¡¡‘° ·Õ∫´Õæ™—Ëπ ‡ª§‚µ√¡‘‡µÕ√å À√◊Õ√–∫∫Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡
‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ ˘ °“√«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢ÕßΩÿπÉ ≈–ÕÕß√«¡À√◊ÕΩÿπÉ ≈–ÕÕß¢π“¥‰¡à‡°‘π Ò ‰¡§√Õπ
„π‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ„π‡«≈“ Ò ªï „Àâ„™â«‘∏’°“√«—¥µ“¡√–∫∫°√“«‘‡¡µ√‘° À√◊Õ√–∫∫
Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ Ò °“√«—¥À“§à“‡©≈’¬Ë ¢Õß°ä“´À√◊Õ “√Õ¬à“ßÀπ÷ßË Õ¬à“ß„¥µ“¡¢âÕ ı ∂÷ß¢âÕ ˜ „Àâ
∑”„π∫√√¬“°“»∑—Ë«Ê ‰ª ·≈–µâÕß Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘πÕ¬à“ßπâÕ¬ Û ‡¡µ√ ·µà‰¡à‡°‘π ˆ ‡¡µ√
°“√«—¥À“§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ–°—Ë«·≈–ΩÿÉπ≈–ÕÕßµ“¡¢âÕ ¯ ·≈–¢âÕ ˘ „Àâ∑”„π∫√√¬“°“»
∑—Ë«Ê ‰ª ·≈–µâÕß Ÿß®“°æ◊Èπ¥‘πÕ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√ ·µà‰¡à‡°‘π ˆ ‡¡µ√
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˜ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÛ¯
™«π À≈’°¿—¬
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ÙÚ ß «—π∑’Ë Úı æƒ…¿“§¡ ÚıÛ¯)
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·°â§”º‘¥
ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛ¯) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æÕ“°“»„π∫√√¬“°“»‚¥¬∑—Ë«‰ª
´÷Ëßª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
©∫—∫ª√–°“»∑—Ë«‰ª ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ÙÚ ß ≈ß«—π∑’Ë Úı æƒ…¿“§¡ ÚıÛ¯
Àπâ“ ˘Ò ∫√√∑—¥∑’Ë Ò˘ §”«à“
ç‰¡à‡°‘π .Òı ¡‘≈≈‘°√—¡é „Àâ·°â‡ªìπ
ç‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡é
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÚ µÕπ∑’Ë ˜Ò ß «—π∑’Ë ı °—π¬“¬π ÚıÛ¯)
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ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥¡“µ√∞“π
√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ªé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–
„¥¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’
æ≈—ßß“π‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ´÷Ëß¡’√–¥—∫‡ ’¬ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß
ÚÙ ™—Ë«‚¡ß (ÚÙ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°
‚¥¬¬àÕ«à“ Leq ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC
ˆıÒ À√◊Õ IEC ¯Ù ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (International Electrotechnical Commission, IEC)
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥™‘‡∫≈‡Õ
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¢âÕ Û

°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ß„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§πÕ¬ŸàÀ√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®
«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß„¥Ê
(Û) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√„Àâµ—Èß
Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Û.ı ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà
(Ù) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√„Àâµ—Èß
Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Ò. ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà·≈–µâÕßÀà“ß®“°™àÕß
Àπâ“µà“ßÀ√◊Õ™àÕß∑“ß∑’Ë‡ªî¥ÕÕ°πÕ°Õ“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏°’ “√∑’ÕË ß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥ ´÷Ëß°√¡
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ
æ≈‡Õ° ™«≈‘µ ¬ß„®¬ÿ∑∏
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π ÚıÙ)
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
โดยที่เปน การสมควรกําหนดมาตรฐานความสั่น สะเทือ นเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
เพื่อเปน เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภ าพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารประเภทที่ ๑” หมายความวา
(๑) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) อาคารพาณิช ย อาคารสํ านักงาน อาคารคลังสิน คา อาคารพิเ ศษ อาคารขนาดใหญ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑) และ (๒)
“อาคารประเภทที่ ๒” หมายความวา
(๑) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) อาคารที่ใชเปน สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และอาคารที่ใ ชเปน
โรงพยาบาลของทางราชการ
(๕) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียน
ของทางราชการ อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๖) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
“อาคารประเภทที่ ๓” หมายความวา
(๑) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ
(๒) อาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งในลั ก ษณะอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะไม มั่ น คงแข็ ง แรงแต มี คุ ณ ค า
ทางวัฒนธรรม
“ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV, Vmax)” หมายความวา คาความเร็ว
ของความสั่น สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือ แนวแกนตั้ง (แกน Z)
ที่มีคาสูงสุด
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลาและ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๒” หมายความวา ความสั่น สะเทือ นที่ทําใหเกิดการลาหรือ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“การสั่นพอง (Resonance) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ปรากฏการณใด ๆ ที่กอใหเกิด
การสั่นสะเทือนใกลเคียงหรือมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคารนั้น
“ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ความถี่ในการ
สั่นสะเทือนของโครงสรางอาคารหรือสวนประกอบของอาคารแตละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต
การสั่นแบบอิสระ
“โครงสรางอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พื้นหรื อสวนอื่ น
ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น
“สวนประกอบของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสรางอาคาร
ที่มีการยึดอยางมั่นคงกับโครงสรางอาคาร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคารดังตอไปนี้
อาคาร
ประเภทที่

จุดตรวจวัด

๑

๑.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๒

๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๑.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๒.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๓

๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๒.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๓.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

ความถี่ (เฮิรตซ)
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน
(มิลลิเมตรตอวินาที)
ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ ๒
กรณีที่ ๑
๒๐
๐.๕ f + ๑๕
๐.๒ f + ๓๐
๕๐
๔๐*
๑๐*
๒๐**
๑๐**
๕
๐.๒๕ f + ๒.๕
๐.๑ f + ๑๐
๒๐
๕*
๑๕*
๑๐**
๒๐**
๓
๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕
๐.๐๔ f + ๖
๑๐

๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

๘*

๒.๕*

๓.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

๒๐**

๑๐**

หมายเหตุ
๑)
๒)
๓)
๔)

f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ
* = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
** = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามขอ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ใหวัดที่
ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีคา ความสั่นสะเทือนสูงสุด
๕) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก
หรือชั้นลางของอาคาร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๓ หลักเกณฑ และวิธีตรวจวัดความสั่นสะเทือน ใหเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
ทายประกาศนี้
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

๗

ภาคผนวก
ทายประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
.
.
ขอ ๑ บทนิยาม
“มาตรความสั่นสะเทือน” หมายความวา เครื่องวัดความสัน่ สะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙–๑
ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดความสั่น สะเทือนทุกครั้ง จะตองปรับเทียบความถูกตองของ
มาตรความสั่น สะเทือนหรือตรวจสอบการใชง านของมาตรความสั่น สะเทือนใหเปน ไปตามคูมือ
การใชงานที่ผผู ลิตกําหนดไว
ขอ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ ํามุมฉาก
ตอกัน โดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน
และใหแกน Z อยูในแนวตั้งในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแตละ
พื้นที่ดังนี้
(๑) การติดตัง้ หัววัดบนพื้นดิน ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งตอกลงบนพื้นดิน และใหตอกลิ่ม
จนมิดลงในดิน
(๒) การติดตั้งหัววัดที่พื้นอาคาร ใหติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพื้นดวยขี้ผึ้งเหนียวหรือกาว
(๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกําแพง ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งเจาะบนผนังอาคาร
หรือกําแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกําแพงดวยวัสดุอื่นในลักษณะที่มั่นคง
ขอ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้ง หัววัดความสั่น สะเทือนใหดําเนิน การตามขอ ๓ โดยมีจุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ดังภาพที่ ๑
(ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร ใหติดตั้ง
หัววัดบริเ วณอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลง กําเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้ง หัววัดบนพื้น
อาคารชั้นลางบริเวณใกลฐานกําแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร
หรือชองเปดบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร และตําแหนงหัววัดตองอยูสูงจากพื้นอาคาร
หรือพื้นดินไมเกิน ๐.๕ เมตร สําหรับอาคารซึ่งมีชั้นลางเปนบริเวณกวาง ใหตรวจวัดหลายๆ ตําแหนง
พรอมๆ กัน
(ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้น
อาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร
(ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพืน้ อาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณ
กึ่งกลางพื้นอาคารในแตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

-๒(๑) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนทีต่ องการ
ประเมินผล
(๒) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๑
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑
ขอ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ดังภาพที่ ๒
(ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
(ข) การตรวจวัดบริเวณพื้นอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารใน
แตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร
(๒) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ตองการ
ประเมินผล
(๓) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

-๓-

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๒
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒
ขอ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนตออาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต การติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยติดตั้งหัววัดที่พื้นดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐาน
รากหรือชั้นลางของอาคารใกลเคียงโดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีขึ้น
ในอนาคต และไดรับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน
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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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

(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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

(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

