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บทที่  3 
ดัชนีช้ีวัดมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

 
3.1   องคประกอบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแนวทางในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะที่ได
มาตรฐานและเปนไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดองคประกอบของดัชนีช้ีวัด
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ สําหรับใชเปนเกณฑในการประเมิน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบง
องคประกอบออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานลักษณะอาคาร กําหนดตามกฎกระทรวง ซึ่งประกอบดวยโครงสรางตัวอาคาร ผนัง 
และพื้นหองน้ํา  
 2.  ดานแสงสวาง กําหนดความสวางตามกฎกระทรวง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใช
บริการหองน้ํา 
 3.  ดานการระบายอากาศ กําหนดการระบายอากาศตามกฎกระทรวง เพื่อใหสิ่งแวดลอม
ภายในหองน้ําถูกสุขอนามัย 
 4.  ดานความสะอาด กําหนดตามกฎกระทรวงเพื่อใหหองน้ํานาใชและถูกสุขลักษณะ 
 5.  ดานน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล กําหนดตามกฎกระทรวง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโดยรอบ 
 6.  ดานการบริหารจัดการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ํา
สาธารณะไปแลวนั้น (ตามหนังสือ ท่ี มท 0810.3/7937 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546) ซึ่งเปนการแนะนําแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติในการจัดบริการ และกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
ซึ่งมีดัชนีช้ีวัดตางๆ แบงองคประกอบออกเปน 6 ดาน ตามตารางเกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะโดยสามารถสรางเกณฑการประเมินไดเปน 2 ระดับ คือ  
 1.  ระดับขั้นพื้นฐาน  
 2. ระดับขั้นพัฒนา 
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3.2   เกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ําสาธารณะระดับพื้นฐาน 
 

แนวทางการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
1.1 สรางดวยวสัดุทนทานและทําความสะอาดงาย √  
1.2 ความสูงระหวางพื้นหองน้าํถึงเพดาน 
ตองไมนอยกวา 2.00 เมตร 

√  

1.3 มีโถสวมชนิดคอหานสูงจากพื้นหองน้ํา 
ไมนอยกวา 0.20 เมตร 

√  

1.4 โถสวมทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานผิวเรียบ  
ทําความสะอาดงาย  

√  

1.5 พื้น ผนัง เพดาน อยูในสภาพดี มั่นคง แข็งแรง
และสะอาด 

√  

1.6 พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา  
1 : 100 และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยูในตําแหนงต่ําสุด
ของพื้นหอง 

√  

1.7 พื้นหองน้ําทําดวยวัสดุท่ีไมลื่นและทําความ
สะอาดงาย 

√  

1.8 ประตูมีสภาพดี มีท่ีล็อคดานใน √  

1. ลักษณะอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 จัดใหมีท่ีลางมือหรืออางลางมือและมีกอกน้ํา
ใชการไดดี สะอาด ไมมีคราบสกปรก 

√  

 
 
 
 
 

1.10 หองน้ําตองมีขนาดพื้นที่ภายในไมนอยกวา 
0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งท่ีนั่ง และตองมีความ
กวางภายใน ไมนอยกวา 0.90 เมตร ถาเปนหอง
อาบน้ําดวยตองมีเนื้อท่ีภายในไมนอยกวา 1.50 
ตารางเมตร 

√  
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แนวทางการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 1.11 ในกรณีเปนหองอาบน้ํา ใหมีภาชนะกักเก็บ

น้ําหรือฝกบัวไวสําหรับชําระรางกาย มีราวหรอื 
ท่ีแขวนผา และท่ีวางสบูภายในหองอาบน้ํา 

√  

★ 1.12 ควรมีกระจกเงาประจําอางลางมือ  √ 
★ 1.13 ควรมีเครือ่งหมายสัญลักษณรูปพิการ

มองเห็นไดงาย 
 √ 

 
★ หมายเหตุ  แนวทางการจัดทําหองน้ําสาธารณะในขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีด

ความสามารถพัฒนาหองน้ําสาธารณะเกินกวาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนการกําหนดเพิ่มเติม 
จากเกณฑการประเมินฯ หองน้ําสาธารณะที่ใหแจงเปนแนวทางไปแลว 
 

แนวทางการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
2. แสงสวาง 
 

★ 
 

★ 

2.1 ใหมีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ                  
โดยสามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณหองน้ํา 
2.2 ควรมีการออกแบบแสงสวางที่ชวยประหยัด
พลังงานและเสริมสรางทัศนียภาพ 
2.3 ควรมีแสงสวางสําหรับบริเวณอางลางหนาท่ีมี
การสองกระจกเงาที่มีความเขมไมนอยกวา 320 ลักซ 

√ 
 

√ 
 

√ 

3. การระบาย
อากาศ 

3.1 ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบ
ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

√ 

4.1 จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสะอาดสําหรับ
ชําระใหเพียงพอสําหรับหองน้าํทุกหอง 

√ 4. ความสะอาด 

4.2 มีถังรองรับมูลฝอยท่ีสะอาดอยูในสภาพดมีีฝา
ปดมิดชิด และตั้งอยูใกลบริเวณอางลางมือ 

√ 
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แนวทางการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
4.3 มีภาชนะเก็บกักน้ําและที่ตักน้ําอยูในสภาพที่
สะอาด ใชการไดดี 

√ 

4.4 โถสวมอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีคราบสกปรก √ 

 

4.5 พื้นในและนอกหองน้ําตองสะอาด และไมลื่น √ 
4.6 มีเครื่องหอมดับกลิ่นภายในอาคารหองน้ํา
สาธารณะ 

√ 

4.7 ผนังอาคารภายในหองน้ําสาธารณะไมมีรอยคราบ
สกปรก 

√ 

★ 
 

★ 
 

★ 4.8 ภายในตัวอาคารหองน้ําสาธารณะมีสบูสําหรับ 
ลางมืออยางนอย 1 ชุด 

√ 

5. น้ําเสียและ 
สิ่งปฏิกูล 

5.1 มีทอระบายอุจจาระลงถังเกบ็กักซึ่งตองมีขนาด 
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10 และมีระบบ
ปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้าํซึมไปสูแหลงน้ํา
บาดาลหรือแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณใกลเคียง  

√ 

 5.2 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสขุลักษณะไมชํารุด 
และมีทอระบายกาซจากบอเกรอะขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลงัคาสวมหรอืสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไม
รบกวนผูอื่น 

√ 

 5.3 มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียท่ีถูกสุขลักษณะ √ 
★ 5.4 มีการบําบัดน้ําเสีย - สิ่งปฏิกูลกอนระบายสู

ธรรมชาติ 
√ 

★ 5.5 มีการตรวจสอบทอระบายอุจจาระ ถังกักเก็บสิ่ง
ปฏิกูลทอระบายกาซจากบอเกราะ ทุก 6 เดือน 

√ 
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แนวทางการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
6.1 กรณีมีหองน้ําตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปน
หองน้ํา สําหรับชาย-หญิง โดยจัดทําปายหองน้ําชาย-
หญิง หรือ มีสัญลักษณขนาดมองเห็นไดชัดเจน 

√ 

6.2 จัดใหมีหองน้ําแบบนั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูง
วัย หญิงตั้งครรภและประชาชนทั่วไป อยางนอย 1 
หอง 

√ 

6.3 จัดใหมีท่ีแขวนสัมภาระภายในหองน้ํา √ 
6.4 จัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยางนอย         
วันละ 1 ครั้ง 

√ 

6.5 มีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคในเรื่องของ
การรักษาความสะอาด 

√ 

6.6 จัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดคุรุภัณฑของหองน้ํา √ 

6. การบริหาร
จัดการ 

6.7 จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด √ 
 6.8 มีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแล

หองน้ําอยางชัดเจน 
√ 

★ 6.9 มีปายเตือนอันตราย เชน พื้นเปยก หรือกําลังทํา
ความสะอาด 

√ 

★ 6.10 มีปายบอกเวลาการทําความสะอาดครั้งตอไป √ 
★ 6.11 มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

หองน้ําสาธารณะอยางเหมาะสม 
√ 
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