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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
หองน้ําสาธารณะ หรือหองสวมสาธารณะ หมายถึง สถานที่ที่ใหประชาชนสามารถเขาไป
ใชบริการเพื่อชําระลางหรือขับถายของเสีย เปนบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญในการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนผูใชบริการที่มีเปนจํานวนมาก การมีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะจึงเปนการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยแกประชาชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2546 เห็นควรใหมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการหองน้ําสาธารณะที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย
ในแหลงชุมชน ที่นับเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับประชาชน รวมทั้งมีผลตอภาพพจนการทองเที่ยว
ของประเทศ ซึ่ ง ป จ จุ บั น นี้ ส ถานประกอบการ ร า นค า หลายแห ง ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ โดยเน น
การใหบริการในเรื่องความสะอาดของหองน้ําเปนจุดขาย เพื่อเชิญชวนใหประชาชนเกิดความนิยม และ
มาใชบริการเพื่อประโยชนในการขายสินคาของตน เชน หองน้ําสาธารณะในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
รา นค า ร า นอาหาร ห า งสรรพสิน ค า ศู น ย จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค าพื้ น เมื อ งต า งๆ ฯลฯ ทั้ ง นี้ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมี และบํารุงรักษา กับการกํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหบริการแกประชาชนอยางมีคุณภาพ ตามที่กฎหมายกําหนด
ไว ดังนี้
1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ กฎหมายกําหนดให เทศบาลเมือง และ
เทศบาลนคร มี ห น า ที่ จั ด ให มี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาห อ งน้ํ า สาธารณะในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 53 และมาตรา 56
2) การกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ กฎหมายกําหนดให องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
และองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่กํากับดูแลหองน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดย
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนเจาพนักงาน
ทองถิ่น มีหนาที่ดูแลหองน้ําสาธารณะใหถูกสุขลักษณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 44 และมาตรา 48
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y พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
“มาตรา 53 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ”
“มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
y พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
y พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
ฯลฯ
(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ฯลฯ
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน
ราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา
(1) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล
ฯลฯ
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(3) ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด และนายอํ า เภอ สํ า หรั บ ในเขตองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัด
ฯลฯ
(6) ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
“ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง เจาของรานจําหนายอาหาร และหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว
สําหรับบริการลูกคาไดในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคา”
“ มาตรา 25 เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับยานพาหนะ
ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
“มาตรา 44 นอกจากอํานาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(3) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความ
สกปรกหรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้”
“มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งและพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูตองหาชําระคาปรับ
ตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
“มาตรา 58 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือ
มาตรา 25 ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎกระทรวง”
ตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 รานจําหนายอาหาร เครื่องดื่มที่สามารถใหบริการลูกคาไดไมต่ํากวา 20 คนใน
ขณะเดียวกัน และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จะตองจัดใหมีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง
ดังนั้นผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองตรวจสอบหองน้ําของสถานประกอบการตามที่
กฎหมายกําหนด ใหมีการจัดบริการหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงซึ่งผูบริหารขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นไดแก นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล และนายกองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ไดแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทองถิ่น และยังไดแตงตั้งใหปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาลสําหรับในเขตเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และนายอําเภอสําหรับ
ในเขตองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด และผูซึ่ง เจา พนัก งานทอ งถิ่น แตง ตั้ง เปน พนัก งานเจา หนา ที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย นอกจากนี้เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ยังมีอํานาจหนาที่ในการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงหนาที่ในการจัดบริการหองน้ําใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
รวมถึงตักเตือน และจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย สําหรับในกรณีที่มีการกระทํา
ความผิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูซึ่งถูกแตงตั้ง
สามารถร ว มกั บ พนั ก งานสอบสวนในการทํ า หน า ที่ ใ นการเปรี ย บเที ย บปรั บ ผู ก ระทํ า ผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดดวย
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กํา หนดได อ ย า งถูก ต อ ง มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และประชาชนไดรั บบริ การสาธารณะจากองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นอยางมีหลักประกันคุณภาพ ภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐานเทากัน จึงจัดทํามาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น

1.2 วัตถุประสงคในการจัดทํา
1. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการหองน้ําสาธารณะที่มีมาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยของประชาชน
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นสามารถดําเนินงานดานหองน้ําสาธารณะไดอยางถูกตองเปนไป
ตามกฎหมาย
3. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานหองน้ําสาธารณะที่มีมาตรฐาน

1.3 ขอบเขตมาตรฐาน
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะฉบับนี้ใชสําหรับหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ไดจัดใหมี และครอบคลุมถึงหองน้ําสาธารณะของสถานประกอบการ และหองน้ําสาธารณะของ
สถานที่ตางๆ ที่อยูในการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1.4 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
5. กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง แกไขเพิ่มเติ ม
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
6. กรมธุรกิจพลังงาน, คูมือสุขาในปมน้ํามัน เลม 1 มาตรฐานแนะนําเพื่อการจัดการหองสุขา
และน้ําเสียในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง, กระทรวงพลังงาน,2548
7. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย, คูมือสุขาสะอาด นาใช, กระทรวงสาธารณสุข, 2548
8. กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย, คูมือทําอยางไร
ใหมีสวมสะอาด,กระทรวงสาธารณสุข, 2547

1.5 นิยามศัพท
1. หองน้ําสาธารณะ หมายถึง ที่ถายอุจจาระ ปสสาวะ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใชบริการ
ไดโดยไมเสียคาบริการ หรือเสียคาบริการก็ได รวมทั้งเปนที่ใชเก็บรวบรวมและกําจัดอุจจาระ ปสสาวะ
ที่รางกายขับถายออกมาโดยทําใหอุจจาระเกิดการยอยสลายตัวจนหมดอันตราย ไมกอใหเกิดความรําคาญ
ไมเปนแหลงเพาะพันธุของ แมลง โรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค
2. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หมายถึง สวนของ
อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและภายนอกอาคาร
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

หองน้ําผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

หองน้ําสาธารณะในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน
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