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บทที่  7 
แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ 

 
7.1   แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจในการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะในเขตทองท่ีตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีแนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะของสถานประกอบการที่จัดสถานที่ 
ไวบริการลูกคาไมนอยกวา 20 คน หรือสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับ
ยานพาหนะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ตามแผนผังข้ันตอนและ
แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาตของสถานที่จําหนายอาหาร หรือ
สะสมอาหาร และการควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมท้ังท่ีแกไขเพิ่มเติม เพื่อใหกิจการที่อยูในขายการบริการหองน้ําสาธารณะ มี
หองน้ําท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังการรวมออกตรวจสอบกับพนักงานเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นที่ไดอีกดวย 

7.2   การสํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่  
 ในการสํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะ เจาหนาท่ีผูดําเนินการสํารวจ ควรดําเนินการสํารวจ
หองน้ําท่ีเขาขายตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2535 ในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง กําหนดวา เจาของรานจําหนายอาหาร และเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่           
ไว สําหรับบริการลูกคาในขณะเดียวกันไมต่ํากวา 20 คน ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะ ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และในมาตรา 25 กําหนดวา เจาของสถานีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับ
ยานพาหนะตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะดวย  

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองสํารวจหองน้ําสาธารณะที่เขาขายในขอกําหนด
ขางตน 
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แบบสํารวจหองน้ําสาธารณะในเขตทองที ่
 

จํานวนหองน้ํา 
ลําดับ ชื่อรานคา/สถานีจําหนายน้ํามัน สถานที่ต้ัง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

  
 
 
 

     

 
7.3   การบังคับใชกฎหมาย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถบังคับใชพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 ไดนั้น จะตองดําเนินการออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ดังนี้ 
 

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดเรื่องการจัดบริการหองน้ํา
สาธารณะ 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง การจัดบรกิารหองน้ํา
สาธารณะ 

ขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลเรื่อง การจัดบริการ
หองน้ําสาธารณะ 

 
 เนื่องจากกฎหมายกําหนดให ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานทองถิ่น 
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนพนักงานเจาหนาที่ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีไว ดังนี้ 
 1)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 2)  สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 3)  ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือสงใหผูกระทําความผิดแกไข หรือขจัดความสกปรกหรือ
ความไมเรียบรอยใหหมดไป 

 4)  จับกุมผูกระทําความผิด ซึ่งไมเช่ือฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ท้ังนี้ ในการกําหนดอัตราระวางโทษปรับ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภายใตขอกําหนดตามกฎหมายที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปรียบเทียบปรับไดไดแก 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ .ศ .  2535 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
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(ตัวอยาง) 
แนวทาง 

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เร่ือง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ 

พ.ศ.............................. 
 
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 44 มาตรา 48 มาตรา 49 และ
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง                   
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ (อบจ. /เทศบาล/อบต.)
โดยความเห็นชอบของ สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ/
ผูวาราชการจังหวัด จึงตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการจัดบริการหองน้ํา
สาธารณะ พ.ศ…….” 
 ขอ 2  ขอบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น นับแตวันถัด
จากวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวเจ็ดวัน 
 ขอ 3  ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ 
 “หองน้ําสาธารณะ” หมายความวา ท่ีถายอุจจาระ ปสสาวะ ท่ีประชาชนทั่วไปสามารถใช
บริการไดโดยไมเสียคาบริการ หรืออาจเสียคาบริการก็ได รวมท้ังเปนที่ใชเก็บรวบรวมและกําจัดอุจจาระ 
ปสสาวะ ท่ีรางกายขับถายออกมาโดยทําใหอุจจาระเกิดการยอยสลายตัวจนหมดอันตราย ไมกอใหเกิด
ความรําคาญ ไมเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง โรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค 
 “หองน้ําที่ตองดวยสุขลักษณะ” หมายความวา หองน้ําท่ีมีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและ
ปสสาวะลงสูท่ีเก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตว แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ
และน้ําใตดินทุกขั้นตอน” 
 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 
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 ขอ 4  เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับบริการลูกคาได
ในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีหองน้ําท่ีตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
เพื่อใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคา 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดใหมี
ข้ึนในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว 
 ขอ 5  เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับยานพาหนะ ตองจัด
ใหมีหองน้ําท่ีตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ 
 ขอ 6  หองน้ําท่ีตองดวยสุขลักษณะ ตองมีลักษณะตามเกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะระดับพื้นฐาน ซึ่งแนบทายขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ 
 ขอ 7  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 
   (2)  สอดสอง และกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 
  (3)  ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก
หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 
  (4)  จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเช่ือฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามขอบัญญัตินี้ 
 ขอ 8  บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้ง และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
สิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาผูตองหาไมยินยอม
ตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพื่อ
ฟองรองตอไป 
 คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงและพนักงานเจาหนาท่ี หรือ
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาท่ีจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง 
 ขอ 9  คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ขอ 10  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน…… 
 นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติ/              
เทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาท เรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ 
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 ขอ 11  ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ/         
เทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้ 
 ประกาศ คําสั่ง นั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว 
ใหใชบังคับได 
 
     ประกาศ ณ วันที่              เดือน                          พ.ศ. 
 
 
 
 เห็นชอบ                      (                                             ) 
                          นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(                                                   ) 
นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด 
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แบบทายขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เร่ือง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ พ.ศ. ..... 

เกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ําสาธารณะระดับพ้ืนฐาน 

ผลการประเมิน 
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 
แข็งแรงและสะอาด √  

1.6 พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 
1 : 100 และมีจุดระบายน้ําท้ิงอยูในตําแหนง
ต่ําสุดของพื้นหอง 

√  

1.7 พื้นหองน้ําทําดวยวัสดุท่ีไมลื่นและทําความ
สะอาดงาย √  

1.8 ประตูมีสภาพดี มีท่ีล็อคดานใน √  
1.9 จัดใหมีท่ีลางมือหรืออางลางมือและมีกอกน้ํา
ใชการไดดี สะอาด ไมมีคราบสกปรก √  

1. ลักษณะอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

√  
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ผลการประเมิน องคประกอบ 
ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
1.11 ในกรณีเปนหองอาบน้ํา ใหมีภาชนะกักเก็บ
น้ําหรือฝกบัวไวสําหรับชําระรางกาย มีราวหรือ 
ท่ีแขวนผา และที่วางสบูภายในหองอาบน้ํา 

√  

1.12 ควรมีกระจกเงาประจําอางลางมือ  √ 

 
 
 

★ 
★ 

 
1 .13 ควรมี เครื่องหมายสัญลักษณรูปพิการ
มองเห็นไดงาย 

 √ 

 
★ หมายเหตุ  แนวทางการจัดทําหองน้ําสาธารณะในขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีด

ความสามารถพัฒนาหองน้ําสาธารณะเกินกวาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนการกําหนดเพิ่มเติม
จากเกณฑการประเมินฯ หองน้ําสาธารณะที่ไดแจงเปนแนวทางไปแลว 
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ผลการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
2. แสงสวาง 2.1 ใหมีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ โดย

สามารถมองเหน็ไดท่ัวบริเวณหองน้ํา 
√  

★ 
 

2.2 ควรมีการออกแบบแสงสวางที่ชวยประหยัด
พลังงานและเสริมสรางทัศนียภาพ 

 √ 

★ 
 

2.3 ควรมีแสงสวางสําหรับบริเวณอางลางหนาท่ีมี
การสองกระจกเงาที่มีความเขมไมนอยกวา 320 
ลักซ 

 √ 

3. การระบายอากาศ 3.1 ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบ
ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศ 

√  

4.1 จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสะอาดสําหรับ
ชําระใหเพียงพอสําหรับหองน้าํทุกหอง 

√  

4.2 มีถังรองรับมูลฝอยท่ีสะอาดอยูในสภาพดมีีฝา
ปดมิดชิด และตั้งอยูใกลบริเวณอางลางมือ 

√  

4.3 มีภาชนะเก็บกักน้ําและที่ตักน้ําอยูในสภาพที่
สะอาด ใชการไดดี 

√  

4.4 โถสวมอยูในสภาพดี สะอาด ไมมีคราบ
สกปรก 

√  

4.5 พื้นในและนอกหองน้ําตองสะอาด และไมลื่น √  
4.6 มีเครื่องหอมดับกลิ่นภายในอาคารหองน้ํา
สาธารณะ 

 √ 

4.7 ผนังอาคารภายในหองน้ําสาธารณะไมมีรอย
คราบสกปรก 

 √ 

4. ความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 
 

★ 
 

★ 
 

4.8 ภายในตัวอาคารหองน้ําสาธารณะมีสบูสําหรับ
ลางมืออยางนอย 1 ชุด 

 √ 
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ผลการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
5.1 มีทอระบายอุจจาระลงถังเกบ็กักซึ่งตองมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10 
และมีระบบปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้ําซมึ
ไปสูแหลงน้ําบาดาลหรือแหลงน้ําสาธารณะใน
บริเวณใกลเคียง  

√ 
 
 

 

5.2 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสขุลักษณะไมชํารุด 
และมีทอระบายกาซจากบอเกรอะขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลงัคาสวมหรอืสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซ
ไมรบกวนผูอื่น 

√  

5.3 มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียท่ีถูก
สุขลักษณะ 

√  

5.4 มีการบําบัดน้ําเสีย - สิ่งปฏิกูลกอนระบายสู
ธรรมชาติ 

 √ 

5. น้ําเสียและ 
สิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 
 

★ 
 

5.5 มีการตรวจสอบทอระบายอุจจาระ ถังกักเก็บ
สิ่งปฏิกูลทอระบายกาซจากบอเกรอะ ทุก 6 เดือน 

 √ 

6. การบริหารจัดการ 6.1 กรณีมีหองน้ําตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปน
หองน้ํา สําหรับชาย-หญิง โดยจัดทําปายหองน้ํา
ชาย-หญิง หรือ มีสัญลักษณขนาดมองเห็นได
ชัดเจน 

√  

6.2 จัดใหมีหองน้ําแบบนั่งราบสําหรับผูพิการ        
ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภ และประชาชนทั่วไป           
อยางนอย 1 หอง 

√   

6.3 จัดใหมีท่ีแขวนสัมภาระภายในหองน้ํา √  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 7  แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ 73 

ผลการประเมิน 
องคประกอบ ดัชนีชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
 6.4 จัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยางนอย

วันละ 1 ครั้ง 
√  

 6.5 มีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคในเรื่อง
ของการรักษาความสะอาด 

√  

 6.6 จัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดคุรุภัณฑของ
หองน้ํา 

√  

 6.7 จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด √  
 6.8 มีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแล

หองน้ําอยางชัดเจน 
√  

★ 
 

6.9 มีปายเตือนอันตราย เชน พื้นเปยก หรือกําลัง
ทําความสะอาด 

 √ 

★ 
 

6.10 มีปายบอกเวลาการทําความสะอาดครั้ง
ตอไป 

 √ 

★ 
 

6.11 มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกหองน้าํสาธารณะอยางเหมาะสม 

 √ 

 
7.4   แนวทางการออกตรวจหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่ 
 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการหองน้ําสาธารณะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐานตาม
ความจําเปนขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะโดยมีหนาท่ีตรวจตรา กวดขันและตักเตือนผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําตัวอยางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ซึ่งอาจแตงตั้งผูเกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม พรอมท้ังใหคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะไดรับดวย 
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( ตัวอยาง) 

คําสั่ง (อบจ./เทศบาล/อบต.)  
ที่........./................ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ 
ในเขตพื้นที่..................................................................................... 

-------------------------- 
 เพื่อใหการควบคุมและการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ของ (อบจ./เทศบาล/อบต.) 
เปนไปโดยถูกตอง และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษา         
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบและกํากับดูแล ประกอบดวย 
   (1)  ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) ประธานคณะกรรมการ 
  (2) ผูอํานวยการกองชาง คณะกรรมการ 
   (3)  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข คณะกรรมการและเลขานุการ 
   (4) หัวหนาฝายในกองสาธารณสุข คณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  1.  สํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะในเขตทองท่ี 
  2.  สอดสอง กวดขัน และตรวจสอบหองน้ําใหเปนไปตาม (ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ) 
เรื่อง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ 
  3.  ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือใหคําแนะนําการปรับปรุงหองน้ําสาธารณะในเขต
ทองท่ีแก เจาของ/ ผูประกอบการฯ 
  4.  ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมปญหาและอุปสรรคใหนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/ อบต.) ทราบโดยเร็ว 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  สั่ง ณ วันที่ ....................................เดือน............................พ.ศ. .............................. 
 

(...........................................................................) 
ตําแหนง นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.).................. 
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7.5   การแจงเจาของหองน้ําใหปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ 
 เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ ไดดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลหองน้ํา
ใหเปนไปตาม ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ กรณีมีการใหแกไขหรือปรับปรุง ผูบริหารองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น ตองมีหนังสือแจงเปนหลักฐานการใหแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องใด เชน ดานความสะอาด 
ดานการระบายอากาศ ฯลฯ หรือมีหนังสือแจงเพื่อรับรองการผานเกณฑมาตรฐานหองน้ําสาธารณะตาม 
ขอบัญญัติ / เทศบัญญัติ โดยอาจมีแนวทางตามตัวอยางหนังสือแจงผลการตรวจหองน้ําสาธารณะ ในกรณี
การตรวจสอบหองน้ําสาธารณะแลว ปรากฏวาไมเปนไปตามที่กําหนดใน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ใหมี
หนังสือแจงแกไขปรับปรุงพรอมกําหนดระยะเวลาในการแกไขปรับปรุงใหเจาของหองน้ําสาธารณะ
พิจารณาดําเนินการ  

7.6   ขอแนะนําในการสงเสริมสนับสนุนใหมีหองน้ําสาธารณะในเขตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจสนับสนุนใหมีหองน้ําสาธารณะสําหรับบริการประชาชน         
ในเขตพื้นที่ดังตอไปนี้ 
 1.  ในระดับขั้นพื้นฐาน 1 
   1.1  ในบริเวณตลาดชุมชน หรือตลาดนัดของเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมี
ประชาชนเขาไปจับจายใชสอยในปริมาณที่มีเปนจํานวนมากควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการแก
ประชาชน อยางนอยจํานวน 1-2 หอง 
   1.2  บริเวณที่จัดไวเปนที่จอดพักรถ และรับสงผูโดยสารตามจุดตางๆ ควรจัดใหมี
หองน้ําสาธารณะ อยางนอย 1-2 หอง 
   1.3  บริเวณที่เปนลานกีฬาอเนกประสงค ไวสําหรับการละเลนออกกําลังกายของ
ประชาชนเปนจํานวนมาก ควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะอยางนอย 1-2 หอง 
   1.4  บริเวณศาลาชุมชน หรือศาลากลางหมูบานที่ใชประชุมจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 
หรือการจัดงานประเพณีพื้นบานตางๆ ควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะ อยางนอย 1-2 หอง 
   1.5  ในบริเวณสวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ ท่ีเปนที่พักผอนของ
ประชาชน รวมท้ังบริเวณสถานที่ท่ีเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชนควรจัดใหมีหองน้ํา
สาธารณะไวบริการแกประชาชนอยางนอย 1-2 หอง 
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 2.  ในระดับขั้นพื้นฐาน 2 
   2.1  ในบริเวณตลาดสดชุมชนขนาดใหญของเทศบาล ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไว
บริการตามอํานาจหนาท่ีแกประชาชนตามความเหมาะสม ใหเพียงพอตอการไปใชบริการของประชาชน 
โดยเนนในดานความสะอาดและถูกสุขอนามัย 
  2.2 บริเวณศูนยเยาวชน หรือลานเวทีสาธารณะที่จัดไวสําหรับเปนแหลงเผยแพร
วัฒนธรรมและมีประชาชนเขาไปมีสวนรวม ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการประชาชนตามความ
เหมาะสม 
  2.3 บริเวณลานชุมชนที่ใชสําหรับเปนการจัดแสดงสินคา และเปนรานคาชุมชนขนาด
ใหญท่ีจําหนายผลผลิตของสินคาพื้นเมือง OTOP ของที่ระลึก หรือมีสถานที่ท่ีแสดงการละเลนรื่นเริง 
ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการประชาชนที่เขาไปใชบริการ ตามความเหมาะสมและเพียงพอแก
การเขาไปใชบริการ 
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(ตัวอยาง) 

หนังสือแจงผลการตรวจหองน้ําสาธารณะ 
ท่ี..................  (ช่ือ อปท.) .......................................... 

 วันที่..............เดือน................พ.ศ. ............ 
เรื่อง การแจงผลการตรวจหองน้ําสาธารณะ 
เรียน (ช่ือเจาของหองน้ําสาธารณะ) 
   ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะของ (ช่ือ อปท.)................................... 
ไดออกตรวจหองน้ําสาธารณะตามหลักเกณฑ (ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ) เมื่อวันที่..............................
เดือน..................................พ.ศ. ..............................นั้น 
  ขอเรียนใหทราบวาคณะกรรมการไดตรวจสอบตามหลักเกณฑฯ และมีมติ ดังนี้ 

1)  ดานลักษณะอาคาร  ผานเกณฑ     ไมผานเกณฑ 
  แนวทางแกไข...................................................... 
2)  ดานแสงสวาง           ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
 แนวทางแกไข...................................................... 
3)  ดานการระบายอากาศ          ผานเกณฑ             ไมผานเกณฑ 
  แนวทางแกไข..................................................... 
4)  ดานความสะอาด               ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 
  แนวทางแกไข.................................................... 
5)  ดานน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล             ผานเกณฑ                ไมผานเกณฑ 
  แนวทางแกไข..................................................... 
6)  ดานการบริหารจัดการ        ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
  แนวทางแกไข..................................................... 

 ในกรณีท่ีหองน้ําสาธารณะไมผานเกณฑในขอใด ขอใหทานเรงปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ภายใน.................วัน มิฉะนั้น (ช่ือ อปท.)............. จะดําเนินการตาม (ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ) ตอไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
               (.............................................) 
       นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 



มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

78 บทที่ 7  แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ 

แผนผัง ขั้นตอนและแนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกํากับดูแล หองน้ําสาธารณะ 

จัดทําทะเบียนหองน้ําสาธารณะในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการกํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะตามความใน  พรบ.รักษาความสะอาดและความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) และกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548  

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เจาพนักงานทองถ่ิน) 
ออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ (พนักงานเจาหนาที่)  

ในการทําหนาที่กํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ  

คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ สํารวจตรวจสอบและ กํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะในพื้นที่ ใหเปนไปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจง
เจาของหองน้ําสาธารณะ ท่ีไดมาตรฐานเพื่อใหการ
รับรองและขึ้นทะเบียนเปนหองน้ํามาตรฐาน 

เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ัง
และพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนังสือแจงใหเจาของหองน้ําสาธารณะ ท่ี
ไมไดมาตรฐาน ปรับปรุงหองน้ําใหถูกตองตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะรายงานผลการดําเนินการ
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทราบ 

เจาของหองน้ํา
สาธารณะ 
ปฏิบัติตาม 

เจาของหองน้ําสาธารณะปรับปรุงแกไขหองน้ําถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

เจาของ
หองน้ํา
สาธารณะไม
ปฏิบัติตาม 

หองน้ําที่ไมถูก 
ตองตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

หองน้ําที่ถูกตองตาม 
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

หองน้ําสาธารณะถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 


