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คํานํา
การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวา
จะอาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานหองน้ําสาธารณะขึ้น
โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน ผูแทนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตลอดจนส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง จึ ง เป น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ได ว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะสามารถนํ า
มาตรฐานที่ไ ดจัด ทํา ขึ้น ไปใชเ ปน แนวทางปฏิบัติใ นการจัด บริก ารสาธารณะไดอ ยา งแทจ ริง โดย
หวัง เปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้ง
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปน
เปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
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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

บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

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
บทที่ 1 บทนํา
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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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หองน้ําผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

หองน้ําสาธารณะในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน
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บทที่ 2
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
2.1 แนวทางปฏิบัติดานลักษณะอาคาร
ในการจัดการหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีมาตรฐานตามความ
จําเปนขั้นตนขององคประกอบดานโครงสรางอาคาร เครื่องสุขภัณฑ และสภาพภูมิทัศนที่เหมาะสมและ
ถูกสุขอนามัย จะชวยใหการจัดการหองน้ําสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดจัดทํา
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ที่มีอยูในการจัดการหองน้ําสาธารณะตามแนวทางการดําเนินการ ดังตอไปนี้
2.1.1 ตัวอาคาร
- ตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี
- พื้นทําดวยวัสดุถาวร เรียบ ไมลื่น มีความลาดเอียง 1 : 100 และมีจุดระบายน้ําทิ้ง
อยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
- ผนัง เพดาน สะอาด ไมชํารุด และระยะพื้นถึงเพดานหองสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร
- แสงสวางเพียงพอ ทั้งแสงสวางจากไฟฟาและจากธรรมชาติ
- ประตูหองน้ําสะอาด ไมชํารุด
- ที่ปดประตูล็อคไดครบทุกบานจากดานใน
1) พื้นหองน้ํา
พื้นหองน้ําตองมีสภาพที่ดูสะอาดตา ไมลื่น และงายตอการดูแลรักษา วัสดุที่ใชทํา
ผิวพื้น ควรมีสภาพที่ดูสะอาด ไมลื่น ทําความสะอาดไดงาย เชน กระเบื้องเคลือบ หินขัด หินแผน หรือ
พื้น ค.ส.ล. สําเร็จรูป เปนตน บริเวณจุดเปลี่ยนจากพื้นเปยกมายังพื้นแหงควรมีพื้นผิวที่ซับน้ําไดดีไมลื่น
เชนผาเช็ดเทา ยางกันลื่น เพื่อไมใหเดินเทาเปยกไปยังบริเวณแหง โดยมีการแยกสวนเปยกและสวนแหง
ออกเปนสัดสวน เชน สวนเปยกควรจัดไวดานในสุดของหอง สวนแหงควรจัดไวบริเวณดานหนาไดแก
โถปสสาวะ หรืออางลางมือ และพื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 และมีจุดระบายน้ํา
ทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
ในกรณีพื้นหองน้ําสําหรับผูพิการควรมีพื้นผิวทางลาดเปนวัสดุที่ไมลื่นและพื้นผิว
ของจุดตอเนื่องระหวางพื้นหองน้ํากับพื้นทางตองเรียบไมสะดุด
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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พื้นหองน้ํา
2) ผนัง
ผนังหองน้ําเปนองคประกอบที่ตองมีการจัดการใหเกิดความเหมาะสมในแงการ
ใชสอย และการดูแลรักษาความสะอาด สําหรับความหนาของผนังภายนอกหองน้ํา จะตองพิจารณาการ
ฝงทอระบายน้ําและทอระบายอากาศ ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของทอที่ตองการใชงาน เชน ผนังกออิฐฉาบปูน
หนา 100 มิลลิเมตร หรือผนังกออิฐฉาบปูนหนา 150 มิลลิเมตร วัสดุที่ใชควรเปนวัสดุที่ทนทาน และกัน
น้ําไดดี เชน กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค ไวนิล หินออน สแตนเลส หรือทาสีน้ํามันเคลือบ โดย
เลือกใชผนังที่มีโทนสีสวาง จะชวยใหหองน้ําดูสะอาดตา

ผนังหองน้ํา
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3) ฝาเพดาน
สํ า หรั บ ผนั ง เพดาน อยู ใ นสภาพดี มั่ น คง แข็ ง แรงสะอาด และปลอดภั ย ให
ความรูสึกนาใชมากยิ่งขึ้น วัสดุสําหรับทําฝาเพดานหองน้ํา ควรเปนวัสดุที่กันความชื้นไดดี ซึ่งจะชวยยืด
อายุของฝาเพดานหองน้ําไปไดอีกนาน เชน ไมสังเคราะห กระเบื้องแผนเรียบ อลูมิเนียม ยิบซัมบอรด
ชนิดกันความชื้น เปนตน การนําแสงธรรมชาติจากบนหลังคามาใชใหเกิดประโยชน ประกอบการใชฝา
เพดานที่ใชวัสดุกระจายแสงสามารถประหยัดคาไฟฟาแสงสวางไดมาก

ฝาเพดาน
4) ความสูงของหองน้ํา
ความสูงระหวางพื้นหองน้ําถึงเพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร และควรมีผนังบัง
สายตา เพื่อปองกันมิใหมองเห็นไดจากภายนอก สําหรับผนังบังสายตา ควรมีความสูงอยางนอย 1.80
เมตร หรือมีชองเปดในระดับเหนือศีรษะที่มีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ผนังกั้นภายในสําหรับ
หองน้ําสาธารณะไมจําเปนตองกั้นทึบหนาเหมือนหองน้ําสวนตัวเนื่องจากมีบริเวณคอนขางจํากัด วัสดุที่
ใชควรเปนผนังสําเร็จรูปที่มีความเข็งแรง ทนทาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และการดูแลรักษา

บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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ความสูงระหวางพืน้ หองน้ําถึงเพดาน
ไมนอยกวา 2.00 เมตร

ตัวอยางระยะความสูงของหองน้ํา

ตัวอยางระยะความสูงของหองน้ํา

ผนังบังสายตาควรมีความสูง
อยางนอย 1.80 เมตร

ตัวอยางผนังกัน้ ภายในสําหรับหองน้ําสาธารณะ

5) ความลาดเอียงของพื้นหองน้ํา
พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงอยางนอย 1:100 และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง จะทําใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ ไมทําใหพื้นหองน้ําแฉะโดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
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- ควรติดตั้งชองระบายน้ําทิ้งที่พื้น (Floor Drain) ไวในตําแหนงหรือบริเวณ
ต่ําสุดของพื้นลาดเอียง
- ระดับความลาดเอียงของพื้นหองน้ําอยางนอยที่สุดคือ 1:100
- พื้นในบริเวณที่มีระดับเดียวกัน พิจารณาทิศทางความลาดเอียงจากบริเวณ
กิจกรรมจากพื้นที่สวนแหงไปยังบริเวณกิจกรรมพื้นที่สวนเปยก
- พื้นที่มีการลดระดับและมีขอบกั้น จะตองทําพื้นลาดลงสูทางระบายหรือลงสู
ระดับพื้นที่ต่ํากวา โดยไมมีจุดขังน้ํา

ชองระบายน้ําทิ้งที่พื้น
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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6) ประตู
ประตูหองน้ําควรจะเปนประตูที่กันน้ําไดเปนอยางดี มีความคงทน แข็งแรง และ
ทําความสะอาดไดงาย เชน ประตูพีวีซี ฯลฯ มีที่จับปด-เปด และที่ล็อคดานใน มีที่แขวนสัมภาระทําดวย
วัสดุที่คงทนแข็งแรงสภาพดี และงายตอการทําความสะอาด สําหรับหองน้ําของผูพิการ ประตูของหอง
ที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอยกวา 90 องศา หรือเปนแบบบาน
เลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม

ตัวอยางประตูหองน้ํา

ตัวอยางที่ล็อคดานในประตู

ตัวอยางประตูหองน้ําสําหรับผูพิการ แบบบานเลื่อน
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2.1.2 สถานที่ตั้งอาคาร สถานที่ตั้งหองน้ําสาธารณะสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ
(1) หองน้ําที่สรางอยูภายนอกอาคาร
(2) หองน้ําที่สรางภายในอาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีที่หองน้ําสําหรับผูพิการอยูภายในหองน้ําที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขา
กอนถึงตัวหองน้ํา ตองจัดใหหองน้ําสําหรับผูพิการอยูในตําแหนงที่ผูพิการสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
1) สถานที่ตั้งภายนอกอาคาร
สถานที่ตั้งตองอยูไมไกลเกินไป ไมอยูในที่ลับตา และอยูในบริเวณที่ปลอดภัย
เขา-ออกไดสะดวก มีแสงสวางที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร และมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีพอ มีระบบปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูใชบริการและชุมชนขางเคียง มีทางเดินที่ทําดวย
วัสดุถาวร เรียบ ไมลื่น สะอาด นอกจากนี้ตองมีปายหรือสัญลักษณหองน้ําชาย/หญิง และหองน้ําคนพิการ
โดยติดไวบริ เวณทางเดิ นและบริเวณหนาหองน้ํา ซึ่งมองเห็นไดชัดเจน หากใชปายแสดงสัญลักษณ
สําหรับสื่อสารใหผูมาใชบริการทราบ ควรใชรูปแบบที่เปนสากล หรือรูปแบบที่ดูงาย ในการติดปาย
จะตองพิจารณา จุดติดตั้ง ระยะมองดวย

หองน้ําที่สรางอยูภายนอกอาคาร
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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2) สถานที่ภายในอาคาร
สถานที่ ตั้ ง ไม ค วรอยู ใ นที่ ลั บ ตา อยู ใ นบริ เ วณที่ ป ลอดภั ย สามารถ เข า -ออก
ไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีระบบปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูใชบริการ และผูรวมใชอาคาร
มีปาย/สัญลักษณ หองน้ําชาย-หญิง ชัดเจน ในกรณีที่มีหองน้ําคนพิการใหแสดงปายสัญลักษณบริเวณ
ทางเดินและบริเวณหนาหองน้ําใหชัดเจน

หองน้ําที่สรางอยูภายในอาคาร

ปาย/สัญลักษณ หองน้ําชาย-หญิง และหองน้ําคนพิการ
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2.1.3 เครื่องสุขภัณฑในหองน้ํา
การเลือกใชเครื่องสุ ขภัณฑใหเหมาะสม จะชวยใหการจัดการหองน้ําทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ในปจจุบันมีสุขภัณฑหลากหลายวัตถุประสงคใหเลือกใชและมี
ระดับราคาที่แตกตางกัน จึงควรกําหนดและเลือกใชใหตรงกับวัตถุประสงค ดังนี้
1) โถสวม (Water Closet)
ในหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดใหมีหองน้ําทั้งแบบ
นั่งราบ และแบบนั่งยอง
แบบนั่งราบ มีทั้งแบบราดน้ําและแบบชักโครก กรณีแบบชักโครก จะใชน้ําใน
อัตรา 6 ลิตรตอการกดน้ํา 1 ครั้ง (บางรุนจะใชน้ําเพียง 3.75 ลิตรตอการกดน้ํา 1 ครั้ง) จากรูปแบบนี้จะไม
ทําใหพื้นหองน้ําเปยก และชวยประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาและทําความสะอาด มีที่ฉีดชําระ หรือ
สายฉีดชําระทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทาน ผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย และอยูในสภาพที่ใชงานไดและ
สะอาด มีภาชนะเก็บกักน้ําและที่ตักน้ําที่สะอาด

โถสวมนั่งราบ แบบราดน้ํา

โถสวมนั่งราบ แบบชักโครก
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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สายฉีดชําระแบบตาง ๆ

สําหรับโถสวมคนพิการชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน
500 มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังใหผูพิการที่ไมสามารถนั่งทรงตัวใชพิงได และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก
ปุมกดขนาดใหญ หรือชนิดอื่นที่ผูพิการสามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิด
ผนัง โดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร แตไมเกิน 500 มิลลิเมตร
ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้ง 2 ดาน อยูหางจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ดานขาง
โถสวมดานที่ไมชิดผนังตองมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่
ผูพิการสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร แตไมเกิน 200
มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร สวนดานที่ชิดผนังใหมีราวจับเพื่อชวยในการพยุงตัว
ซึ่งเปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยมีราวจับในแนวนอน มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 650
มิ ล ลิ เ มตร แต ไ ม เ กิ น 700 มิ ล ลิ เ มตร และให ยื่ น ล้ํ า ออกมาจากด า นหน า โถส ว มอี ก ไม น อ ยกว า 250
มิลลิเมตร แตไมเกิน 300 มิลลิเมตร สวนราวจับในแนวดิ่งตองตอจากปลายของราวจับในแนวนอน
ด า นหน า โถส ว ม มี ค วามยาววั ด จากปลายของราวจั บ ในแนวนอนขึ้ น ไปอย า งน อ ย 600 มิ ล ลิ เ มตร
นอกจากนี้จะตองมีราวจับเพื่อเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่นภายในหองสวมดวย โดยมีความสูงจากพืน้ ไมนอ ยกวา
800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 900 มิลลิเมตร

16

บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หองน้ําสําหรับคนพิการแบบตาง ๆ
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แบบนั่งยอง มีลักษณะการใชแบบตักราด จะใชน้ําในอัตรา 3-4 ลิตรตอครั้ง เปนแบบ
ที่มีราคาถูก ตองมีภาชนะเก็บกักน้ําและมีที่ตักน้ําสะอาด จากรูปแบบนี้จะทําใหพื้นหองน้ําเปยก และมี
ความชื้นสูง
โถสุขภัณฑนั่งยอง แบบไมมีฐาน

โถสุขภัณฑนั่งยอง แบบมีฐาน
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2) โถปสสาวะชาย (Urinal)
โถปสสาวะชายควรติดตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม และมีระยะหางที่เหมาะสม
มีแผงกั้นระหวางที่ปสสาวะ ความสูงของโถปสสาวะชาย จะตองไมสูงหรือต่ําเกินไป ตัวโถปสสาวะชาย
ทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทาน อยูในสภาพดีและผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
มีที่ดักเศษมูลฝอย และกอกน้ําประจําในแตละที่ซึ่งสามารถใชการไดดี ในกรณีที่ไมเลือกใชระบบจายน้ํา
แบบรวม สามารถใชกอกน้ําแบบมือกด (Hand Valve) หรือแบบกานโยก (Flush Valve) สามารถทําความ
สะอาดไดรวดเร็ว และน้ําจะหยุดไหลโดยอัตโนมัติโดยผูใชตองชําระลางภายหลังปสสาวะแลวเสร็จ
ในกรณี ที่ เ ป น ห อ งน้ํ า สํ า หรั บ ผู พิ ก าร ให มี ที่ ถ า ยป ส สาวะที่ มี ร ะดั บ เสมอพื้ น
อยางนอย 1 ที่ โดยมีราวจับในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะ ยาวไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร แต
ไมเกิน 600 มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 1,200 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,300 มิลลิเมตร และมี
ราวจับดานขางของที่ถายปสสาวะทั้ง 2 ขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 800 มิลลิเมตร แตไมเกิน 1,000
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร แตไมเกิน 600 มิลลิเมตร

โถปสสาวะชายขนาดเล็ก

โถปสสาวะชายขนาดกลาง

บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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โถปสสาวะชายขนาดใหญ

แผงกั้นระหวางที่ปสสาวะ
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3) อางลางมือ (Wash Basin) อางลางมือควรตั้งอยูในที่เหมาะสม ดังนี้
- ใต อ า งล า งมื อ ด า นที่ ติ ด ผนั ง ไปจนถึ ง ขอบอ า งเป น ที่ ว า ง เพื่ อ ให เ ก า อี้ ล อ
สามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา 450 มิลลิเมตร และตองอยูในตําแหนงที่
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
- มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนขอบอางไมนอยกวา 750 มิลลิเมตร แตไมเกิน
800 มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง
- ก อ กน้ํ า เป น ชนิ ด ก า นโยกหรื อ ก า นกดหรื อ ก า นหมุ น หรื อ ระบบอั ต โนมั ติ
สะดวกและงายตอการใชงานของคนพิการ และประชาชนทั่วไป อางลางมือประกอบดวย ตัวอางและกอก
น้ําสําหรับเปด-ปดทําความสะอาด ซึ่งตัวกอกจะเปนแบบหมุน หรือแบบกานโยกก็ได และตองผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) อยูในสภาพใชงานไดดี สะดวกตอการใช และอยูใน
สภาพพรอมใชงาน ตัวอางลางมือทําดวยวัสดุแข็งแรง ทนทานอยูในสภาพดี มีตะแกรงที่กรองเศษมูลฝอย
แทนที่จัดทําเพื่อรองรับอางตองเวนชองสําหรับวางอางอยางดี จะตองมีชองสําหรับใหผูทําการติดตั้ง
เขาไปซอมแซมไดเมื่อมีเหตุขัดของ เพื่อใหผูใชหองน้ําไดรับความสะดวกควรมีการติดตั้งกระจกเหนือ
อางลางมือ

อางลางหนาชนิดแขวนผนังแบบตาง ๆ

อางลางหนาชนิดแขวนผนัง แบบเขามุม
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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กอกน้ําแบบตาง ๆ

กอกน้ําชนิดกานโยก

กอกน้ําชนิดกานกด

กอกน้ําชนิดกานหมุน
กอกน้ําที่ไดรับความนิยมสูงสําหรับหองน้ําสาธารณะ
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2.2 แนวทางปฏิบัติดานแสงสวาง
2.2.1 ความสวางในหองน้ําสาธารณะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหหองน้ําสาธารณะ
มีความนาใช โดยแสงสวางขั้นพื้นฐานตอง ไมนอยกวา 100 ลักซ (ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536)
สําหรับแสงสวางดานนอกที่สองผานหองน้ําสาธารณะ ในกรณีใชชองหลังคาชนิดโปรงแสงควรจัดใหมี
พื้นที่ประมาณ 15% ของพื้นที่ทั้งหมดของหลังคาหองน้ํา การออกแบบระบบแสงสวางที่ดี จะชวยในการ
ประหยัดพลังงานไดมาก อีกทั้งยังเปนการชวยเสริมสรางทัศนียภาพที่ดีแกหองน้ํา
2.2.2 หองน้ําสาธารณะที่มีคาความเขมแสงที่เหมาะสม สําหรับในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
คาความเขมแสง (ลักซ)
ความเขมแสงประมาณ 320 ลักซ
ความเขมแสงประมาณ 540 ลักซ

กิจกรรม
- เพื่อการมองเห็นทั่วไปภายในหองน้ํา เชน การขับถาย
การปสสาวะ การลางมือ
- เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน สําหรับบริเวณอางลางหนา
ที่มีการสองกระจกเงาในการแตงหนา แตงตัวซึ่งตองใช
สายตา

การออกแบบโดยใชโทนแสงสีออนนุม จะชวยใหสภาพภายในหองน้ําดูดี นาใช ซึ่งเปนผล
ในทางจิตวิทยาใหผูใชหองน้ําตองรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดเพิ่มขึ้นดวย

2.3 แนวทางปฏิบัติดานการระบายอากาศ
ในหองน้ําสาธารณะที่มีผูใชบริการมาก จะทําใหอางลางหนา พื้นหองน้ําเปยกและมีความชื้น
สูง ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดกลิ่นอับและเกิดคราบเชื้อราบริเวณรองพื้นและผนังได การออกแบบ
บริเวณหองน้ําและบริเวณอางลางมือควรออกแบบ ใหมีระบบการถายเทอากาศที่ไหลเวียนจะชวยใหพื้น
หองน้ําแหง ไมเกิดกลิ่นอับ การออกแบบระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ จะชวยลดความชื้น และ
เชื้อโรคในหองน้ําไดเปนอยางดี โดยตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่หองน้ํา หรือ
มีพัดลมระบายอากาศ โดยมีแนวทางในการระบายอากาศ ดังนี้
การระบายอากาศโดยการเปดหนาตาง หรือการทําหลังคาใหสูงโปรง จะทําใหอากาศ
ไหลเวียนถายเทไดดี
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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การระบายอากาศโดยเปดชองที่ผนังดานลางของพื้นหองน้ําบริเวณอางลางมือ เพื่อให
อากาศผานพื้นหองน้ําทําใหพื้นแหงเร็ว และไมเกิดกลิ่นอับ โดยมีขอควรระวังคือ ดานนอกของอาคารใน
ที่ตรงกับชองเปดที่ผนังควรเปนพื้นที่โลงไมนอยกวา 1 ตารางเมตร
พัดลมระบายอากาศแบบตาง ๆ
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2.4 แนวทางปฏิบัติดานความสะอาด
หองน้ําสาธารณะในบริเวณที่มีการเปยกน้ําอยูเสมอ จะเปนแหลงใหเกิดความสกปรก และมี
เชื้อโรค จึงควรปองกันโดยหลีกเลี่ยงการกอสรางที่มีซอกมุม เพื่อใหงายตอการทําความสะอาด โดย
จะตองทําทุกวันเปนประจํา อาจกําหนดลําดับการทําความสะอาดเปนขั้นตอนกอน-หลังใหเปนระบบ เพื่อ
ไมใหบริเวณที่ทําความสะอาดแลวตองเปยกหรือสกปรกซ้ําอีกกอนที่การทําความสะอาดจะเสร็จสิ้น จะ
ไดไมตองทําความสะอาดซ้ําอีก โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวย
ขอควรปฏิบัติในการทําความสะอาดหองน้ําสาธารณะ
ขณะทําความสะอาดหองสุขาตองสวมถุงมือ รองเทายางทุกครั้ง

-

อุปกรณที่ใชในหองสุขา หามนํามาใชปะปนกับพื้นที่ภายนอก
หลังทํางานเสร็จ ตองซักลางอุปกรณใหสะอาด ผึ่ง ตาก และเช็ดใหแหง เก็บอุปกรณคืนที่

บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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อุปกรณที่ใชในหองสุขา
2.4.1 แนวทางการทําความสะอาดดานตัวอาคารและอุปกรณ ใหดําเนินการดังนี้
1) การทําความสะอาดโดยทั่วๆ ไปในแตล ะครั้ง ควรเน นจุดที่ มักกอ ใหเกิ ดความ
สกปรกที่เกิดจากการใชบริการ โดยดําเนินการดังนี้
- เติมสิ่งที่ใชแลวหมดไป เชน สบูเหลว กระดาษชําระ น้ําหอมปรับอากาศ
- เก็บ กวาด มูล ฝอยที่ตกลงบนพื้น ทิ้ง ลงในถั งรองรั บมูล ฝอย เช็ด ทําความ
สะอาดและฆาเชื้อโถสวม โถปสสาวะ สายชําระ
- เช็ด ทําความสะอาดและฆาเชื้ออางลางมือ
- เช็ด ทําความสะอาดกระจก และเช็ดถูใหสะอาด
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การเช็ดทําความสะอาดกระจก
2) การทําความสะอาดและดูแลถังรองรับมูลฝอย
- เก็บมูลฝอยในถังรองรับมูลฝอยออก มัดปากถุงแลวนําไปทิ้ง
- ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยดวยน้ํายาทําความสะอาดพื้นผิว ลางดวยน้ํา
สะอาด และใชผาแหงเช็ดใหแหง
- เปลี่ยนถุงขยะใหม
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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เปลี่ยนถุงขยะใหม
3) ทําความสะอาดพื้น โดยการมอบพื้น (การถูพื้น)
- เตรียมอุปกรณใหพรอมใชงาน ผสมน้ํายาตามอัตราสวนตามผูผลิต
- ตั้งปายเตือนกอน
- สํารวจพื้นที่พรอมกวาดและปดฝุนจนแนใจวาพื้นที่สะอาดเรียบรอย
- กรณีใชถังน้ํา จุมมอบที่สะอาดลงในถังน้ํายาถูพื้นที่ผสมแลว ใชมือที่สวมถุง
มือแบงผามอบออกเปน 2-3 สวน แลวบีบผามอบจนหมาด
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- กรณีใชถังบีบมอบ จุมมอบที่สะอาดลงในถังน้ํายาถูพื้นที่ผสมแลวโดยยืนบีบ
ทางดานหนาของถังและกดที่มอบแรงๆ ประมาณ 3-4 ครั้ง จนหมาด
- เริ่มทําความสะอาดจากดานในสุดดวยวิธีการตีขอบมุมในสุด มอบถอยหลัง
เปนรูปเลข 8 ในรอยซอนรอยกันไปเรื่อยๆ ในความกวางประมาณ 1 ชวงแขน
- ขณะมอบเมื่อน้ําเริ่มดําใหเปลี่ยนน้ําและน้ํายาใหมทันที
- มอบสะอาดรอบสุดทายดวยผามอบที่หมาดๆ ใหทั่วบริเวณพื้นหองน้ํา
- รอจนแนใจวาพื้นแหงแลวจึงเก็บปายเตือน
- นําอุปกรณไปซักลางทําความสะอาด ผึ่งตากและเช็ดใหแหง เก็บอุปกรณคืนที่

การทําความสะอาดพื้น
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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4) การทําความสะอาดจุดเปอนบนผนัง บานเกร็ด ประตู หนาตาง
- ใชฟองน้ําชุบน้ํายาทําความสะอาดพื้นผิวที่ผสมตามอัตราสวน บีบใหหมาด
เช็ดคราบสกปรกออกตามผนัง
- ใชผาแหง สะอาด ซับคราบน้ําใหแหง
- เช็ดประตูทางเขา-ออก ขอบหนาตาง บานเกล็ด ชองลม ปายชื่อตางๆ ดวยผาแหง

5) การทําความสะอาดกระจก
ในการทํ า ความสะอาดกระจกในห อ งน้ํ า สาธารณะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การทํ า ความ
สะอาดอยางถูกวิธี โดยมีวิธีทําความสะอาด คือ
- ใชผาแหงเช็ดฝุนตามขอบกระจกทั้งหมดใหสะอาด
- จุมผาเช็ดกระจกลงในถังน้ําที่ผสมน้ํายาไวแลว ใชดามกรีดกระจกรีดน้ํายา
ออกจากผาเช็ดกระจกใหพอหมาด หรือใชมือที่สวมถุงมือ รูดผาเช็ดกระจกที่จุมน้ํายาบีบใหหมาด
- ทาน้ํายาลงบนผิวกระจก เนนคราบไขมัน และคราบสกปรก วางดามกรีด
กระจกใหขนานและแนบกับกระจกดานบนใหมากที่สุด ลากดามกรีดกระจกจากซายไปขวา (หากถนัด
มือขวา) หรือลากจากขวาไปซาย (หากถนัดมือซาย) กอนสุดขอบอีกดานหนึ่งใหตวัดมือลงมาใหปลาย
ดามกระจกที่ใกลกับขอบกระจกขนานเปนเสนตรง กรีดวนอีกครั้งคลายเลข 8 จนสุดขอบดานลาง
ระหวางที่กรีดกระจกนั้นใหวางดามเช็ดกระจกใหขนานไปกับดามกรีดกระจกตลอดเพื่อกันน้ํายาไหล
ยอนไปที่พื้น เสร็จแลวใหใชผาแหงเช็ดเก็บคราบน้ํายาตามขอบเฟรมทั้ง 4 ดาน
- กรณีที่ขอบกระจกมีคราบสกปรกติดฝงแนน ใหใชแผนใยสังเคราะหสีขาวชุบ
น้ํายาที่ผสมแลวเช็ดคราบสกปรกที่ติดแนนออก
- ใชผาแหงสะอาดเช็ดคราบฝุน/น้ํายาที่ตกคางอยูใหหมด
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การทําความสะอาดกระจก

2.4.2 แนวทางการทําความสะอาดดานสุขภัณฑ
1) การทําความสะอาดสุขภัณฑ
- เตรียมอุปกรณใหพรอมใชงาน ผสมน้ํายาตามอัตราสวนที่ผูผลิตกําหนดไว
- กดชักโครกปลอยน้ําทิ้ง 1 ครั้ง ใชแปรงลางโถดันน้ําลงไปใหเหลือนอยที่สุด
จากนั้นฉีดน้ํายาลางผิวที่ผสมแลวโดยรอบ ทั้งใตขอบฐานของโถสวม แชทิ้งไว

การใชแปรงลางโถดันน้ําลงไปภายในชักโครก

การฉีดน้ํายาเพื่อฆาเชือ้ และดับกลิ่น
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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- หากมีคราบเหลือง หรือสนิมน้ําติดแนนใหแชดวยน้ํายาขจัดคราบสนิมน้ํา
ตามอัตราสวนแลวใชแผนใยสังเคราะหหรือแปรงลางโถ ออกแรงขัดใหทั่วจนคราบเหลืองจางลงหรือ
จนหมด

- เช็ดทําความสะอาดสุขภัณฑ โดยเริ่มจากจุดที่สกปรกนอยที่สุดไปหาจุดที่
สกปรกมากที่สุดไดแก สายฉีดน้ํา ที่พักน้ํา ที่กดน้ํา ขอบฐานดานลาง ฝาปดเช็ดจากดานนอกเขาหาดานใน
ฝารองนั่งเช็ดจากดานนอกเขาหาดานในของโถเช็ดดวยผาทําความสะอาดสําหรับใชในหองน้ําเทานั้น
- ใชแปรงลางโถขัดคราบสกปรกตามขอบดานในโถ และคราบบริเวณคอหาน
อีกครั้ง จากนั้นฉีดน้ําไลน้ํายา และลางแปรงใหสะอาด

ใชแปรงลางโถขัดคราบสกปรกตามขอบดานในโถ
- ฉี ด น้ํ า ยาดั บ กลิ่ น ฆ า เชื้ อ ใส ผ า สะอาด เช็ ด ตามฝาผนั ง ห อ งสุ ข า กล อ งใส
กระดาษชําระ ลูกบิดประตู
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2) การทําความสะอาดอางลางมือ
- ขัดอางลางมือดวยแผนใยสังเคราะหกับน้ํายาที่ผสมตามอัตราสวนที่ระบุ
- ลางออกดวยน้ําสะอาด
- เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด

การทําความสะอาดอางลางมือ
3) การทําความสะอาดสแตนเลสทั่วไป
- ใชผาแหงเช็ดฝุนที่ผิวเสียกอน หากผิวมีคราบเหนียวสกปรกฝงใชผาชุบน้ํายา
ทําความสะอาด บิดหมาด แลวเช็ดใหทั่วบริเวณ ใชผาแหงสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง
- ฉีดน้ํายาเคลือบเงาสแตนเลสใสผา แลวลูบใหทั่วพื้นผิว ใชผาแหงสะอาดเช็ด
เก็บคราบน้ํายาใหหมดจนขึ้นเงา
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4) การทําความสะอาดทองเหลือง
- ใชผาแหงเช็ดฝุนออกจากผิวทองเหลืองเสียกอน
- บี บ ครี ม ขั ด เงาโลหะทองเหลื อ งพอประมาณลงบนผ า แห ง ทาให ทั่ ว ผิ ว ที่
เปนทองเหลืองรอประมาณ 3-5 นาที หากเปนซี่ รอง ซอกมุมที่ทําความสะอาดไมถึง ใชแปรงสีฟนหรือ
แปรงลวดขัดออก

2.5 แนวทางปฏิบัติดานการบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
2.5.1 แนวทางการวางทอน้ําเสียจากหองน้ํา
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากหองน้ํา และโถปสสาวะจะถูกระบายและรวบรวมโดยผาน
ระบบทอระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) ขนาดทอระบายน้ําทิ้งที่เหมาะสมนับวาเปนสิ่งสําคัญหากการเลือก
ขนาดทอที่เล็กเกินไป จะทําใหการระบายน้ําทิ้งไมสะดวก อาจเกิดการอุดตันได หรือหากใชทอระบายน้ํา
ขนาดใหญเกินไปจะทําใหความเร็วของน้ําภายในทอลดลงจนไมสามารถที่จะพาเอาเศษผงตางๆ ไปได
โดยทอที่ใชจะเปนทอยืน (แนวดิ่ง) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร แลวจึงไหลรวมสูทอแนวนอน
ทอน้ําโสโครกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร และมีความลาดเอียง (Slope) ของทอระบายน้ําที่
เหมาะสมอยูในชวง 1 :200 และทอระบายน้ําโสโครกตองจัดใหมีชองลางทอ (Clean out) ปกติชองลางทอ
จะมีฝาปดเอาไว และเมื่อเกิดการอุดตันภายในทอสวนหนึ่งสวนใดจะสามารถเปดลางทําความสะอาดทอ
สวนที่อุดตันไดและติดตั้งฝาบริเวณที่ทอระบายน้ําที่มีการเปลี่ยนทิศทางการระบายน้ําเกิน 45 องศา และมี
ระบบปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้ําซึมไปสูแหลงน้ําบาดาล หรือแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณใกลเคียง
กอนเขาสูระบบบําบัดตอไป
2.5.2 แนวทางการออกแบบระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลจากหองน้ํา
สิ่ ง ปฏิ กู ล จากห อ งน้ํ า จะต อ งมี ก ารบํ า บั ด อย า งถู ก ต อ ง มี ร ะบบเก็ บ กั ก อุ จ จาระถู ก
สุ ข ลั ก ษณะ ไม ชํ า รุ ด และมี ท อ ระบายก า ซจากบ อ เกรอะขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางไม น อ ยกว า 2.50
เซนติเมตร สูงเหนือหลังคาหองน้ํา หรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่นโดยมีถังบําบัดสิ่งปฏิกูล
ที่เปนที่นิยมกันมาก คือการใชถังบําบัดสําเร็จรูป ซึ่งเปนวิธีที่สะดวก ทําไดรวดเร็ว ไมยุงยากในการดูแล
รักษาระบบ เปนระบบบําบัดที่ออกแบบเพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะโดยอาศัยแบคทีเรียชนิดที่ไมใช
ออกซิเจนเปนหลักในการกําจัดความสกปรก แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
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1. ถังเกรอะแบบกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank) โดยน้ําเสียจะไหลเขาสู
สวนลางของถังกรองไรอากาศ และถูกยอยสลายโดยตะกอนจุลินทรียบางสวนที่ตกตะกอนจะอยูกนถัง
จากนั้นน้ําเสียจะไหลขึ้นผานชั้นตัวกลางพลาสติก (Plastic Media) ที่อยูบริเวณสวนบนของถังและถูก
บําบัดโดยแบคทีเรียที่เกาะอยูบนพื้นผิวของตัวกลาง และในชองวางระหวางตัวกลาง ซึ่งจะไดน้ําทิ้งที่ผาน
การบําบัดจากถังเกรอะ และมีคาความสกปรกนอยลง
2. ถังเกรอะแบบกรองเติมอากาศ (Septic Tank) ถังเกรอะเปนสวนที่จะกําจัดความ
สกปรกในน้ําเสียสวนที่เปนของแข็งแขวนลอย โดยทําใหเกิดการตกตะกอน ภายในถังบรรจุตัวกรอง
(Media) เปนที่สําหรับใหแบคทีเรียเกาะ เมื่อน้ําเสียไหลผานตัวแบคทีเรีย สารอินทรียในน้ําเสียจะถูก
แบคทีเรียยอยสลายดวยวิธีทางชีววิทยา สารอินทรียแขวนลอยตางๆ จะแยกออกจากน้ําเปนตะกอนจมลง
สูกนถัง และจะถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมใชออกซิเจนในการดํารงชีพ ตะกอนบางสวนจะถูก
ยอยสลายแปรสภาพเปนกาซคารบอนไดออกไซด และกาซมีเทน จนกระทั่งเหลือตะกอนเพียงสวนนอย
จะแปรสภาพเปนกากตะกอนคงตัวที่ไมยอยสลายอีกตอไป ซึ่งจะมีการสูบออกเพื่อนําไปกําจัดตอไป

ถังเกรอะแบบตาง ๆ
2.5.3 แนวทางการบํารุงรักษาถังเกรอะ
เพื่อใหสามารถบําบัดสิ่งปฏิกูลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรมีการบํารุงรักษาถัง
เกรอะโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
1. ถังเกรอะควรไดรับการตรวจสอบอยางนอยทุกป เพื่อตรวจสอบอัตราการสะสม
ของตะกอนและฝา เพื่อดูวาควรจะสูบกากตะกอนออกจากถังหรือยัง ถาทําไมไดจะตองทําการสูบเอากาก
ตะกอนออกทุกๆ 3 - 5 ป
2. การสูบตะกอนตองกระทําที่ชองคนลง (Manhole) เพื่อหลีกเลี่ยงการชํารุดของ
ทอน้ําทิ้งออก
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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3. เมื่อสูบกากตะกอนแลวไมจําเปนตองฆาเชื้อหรือลางโดยใชสารเคมี
4. ไมจําเปนตองเหลือกากตะกอนไวในถังหลังจากสูบกากตะกอนเพื่อการเริ่มใช
ถังเกรอะใหม
2.5.4 การเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียของถังเกรอะแบบกรองไรอากาศกับแบบกรองเติมอากาศ
ชนิดถังบําบัด
ถังเกรอะ
แบบกรองไรอากาศ

ขอดี
ขอเสีย
1.ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียสูง 1. น้ําเสียที่ออกจากถังอาจเกิดกลิ่น
2. การควบคุมดูแลระบบไมยุงยาก 2. ระยะเวลาเริ่มตนใชงานของ
3.ไมตองใชพลังงานในการเดิน
ระบบ (Start Up) นานกวา
ระบบ
แบบเติมอากาศ

ถังเกรอะ
แบบกรองเติมอากาศ

1. ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย
สูงกวาระบบไรอากาศ
2. การควบคุมดูแลระบบไมยุงยาก
3. น้ําเสียที่ออกจากระบบมักไมคอย
เกิดกลิ่น

1. ตองใชพลังงานในการเดินระบบ
2. เสียคาใชจายในการดูแลรักษา
เครื่องเติมอากาศ

2.6 แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการหองน้ํา
หองน้ําเปนสิ่งที่มีความจําเปนขั้นพื้นฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณาจัดสราง
และบริหารจัดการใหอยูในสภาพที่นาใช มีสุขภัณฑที่ไดมาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีปายบอก
ทางแสดงที่ตั้งของหองน้ําที่ชัดเจน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดการ ใหบริการหองน้ําเองหรือ
ใหสัมปทานเอกชนดําเนินการ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
2.6.1 รูปแบบการจัดบริการหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น กอ สรา งหอ งน้ํา และใหบ ริก ารแก ประชาชนโดย
ไมเก็บคาใชบริการ
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางหองน้ํา และใหบริการแกประชาชนโดยเก็บ
คาใชบริการ
3) องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น กอ สรา งหอ งน้ํา และให สัม ปทานเอกชนบริห าร
จัดการและเก็บคาใชบริการ
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4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเอกชนกอสรางหองน้ํา และใหสัมปทานเอกชน
ผูสรางบริหารจัดการ และเก็บคาใชบริการ
ทั้ ง นี้ การจั ด บริ ก ารห อ งน้ํ า สาธารณะที่ ใ ห สั ม ปทานแก เ อกชน องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีการเก็บคาใช
บริการหองน้ํา ควรมีการกําหนดอัตราคาใชบริการที่เหมาะสม และมีปายแสดงอัตราคาใชบริการชัดเจน
2.6.2 ปายและการติดตั้ง
1) ปายชี้ทางตําแหนงของหองน้ําควรมีขนาดใหญพอสมควรที่จะสังเกตไดงาย และ
ติดตั้งในระดับสูงจากพื้นเพื่อใหพนสิ่งกีดขวางที่บังสายตา หากไมมีผนังสําหรับติดตั้งปาย ควรทําปาย
แขวนจากสวนของอาคารหรือเสา โดยใหขอบลางสูงจากพื้นทางเดินอยางนอย 200 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันอันตรายจากการเดินชน และขอบบนควรอยูสูงไมเกิน 240 เซนติเมตร ซึ่งเปนระยะชวงมุมมอง
ของคน
2) ปายบอกตําแหนง เปนปายแสดงตําแหนงที่ตั้งควรติดตั้งที่ดานหนาของหองน้ํา
ระยะการติดตั้งปายที่เหมาะสมควรอยูสูงจากระดับพื้นไมนอยกวา 108 เซนติเมตร และไมควรเกินกวา
150 เซนติเมตร ซึ่งระยะที่เหมาะสมควรอยูสูง 130 เซนติเมตร อันเปนระดับสายตาของคนทั่วไป
3) รูปแบบหรือสัญลักษณปาย ควรใชสัญลักษณภาพ หรือตัวอักษร เชน หองน้ําชาย
หองน้ําหญิง
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2.6.3 อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองน้ํา
ในหองน้ําสาธารณะจะเปนที่ประชาชนทั่วไปเขาไปใชบริการ ในกิจกรรมที่แตกตาง
กัน เพื่อยกระดับการใหบริการและสรางมาตรฐานที่ดี นอกเหนือจากเครื่องสุขภัณฑที่จะตองมีแลว
ภายในหองน้ําควรจัดใหมีอุปกรณที่จําเปน ดังนี้
1) อุปกรณภายในหองน้ําที่ควรมีประกอบดวย
- ถังขยะรองรับมูลฝอยขนาดที่พอเหมาะสม มีฝาปด-เปดไดสะดวก ไมรั่วซึม
ตั้งอยูใกลบริเวณอางลางมือ หรือตั้งอยูในที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงานอยางนอย 1 ชุด
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- มีสายฉีดชําระดวยน้ําประจําแตละที่ในสภาพใชงานไดดี หรือมีที่เก็บถังน้ํา
สะอาดพรอมขันน้ํา
- มีกอกน้ําในหองสุขาที่ใชงานไดดีครบทุกหอง
- ที่แขวนสิ่งของหรือแขวนสัมภาระ ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน สําหรับ
หองน้ําของผูหญิงควรมีถังรองรับมูลฝอยและผาอนามัยที่มีฝาเปด-ปดไดสะดวก ประจําหองน้ําทุกหอง
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับคนชรา ผูพิการ เชน ราวจับ เพื่อชวยใน
การพยุงตัว และเปนที่สําหรับใชมือในการจับยึดเวลาเขาไปใชบริการ
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อุปกรณภายในหองน้ํา

ถังขยะ

สายฉีดชําระ

กอกน้ํา

ที่แขวนสัมภาระ
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2.6.4 อุปกรณการทําความสะอาดหองน้ําและสุขภัณฑ
ในการทํ า ความสะอาดห อ งน้ํ า และสุ ข ภั ณ ฑ จะต อ งมี อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการทํ า ความ
สะอาด รอยเปอนตามพื้น คราบสกปรก จึงควรจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
โดยเฉพาะพื้นหองน้ําเปนสวนสําคัญที่มักเกิดความสกปรกและสุขภัณฑมักจะมีรอยเปอนติดอยู พนักงาน
รักษาความสะอาดจึงควรเตรียมอุปกรณตางๆ ดังนี้
1) อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนังประกอบดวย
- ไมกวาดออน ไมกวาดแข็ง
- ที่โกยผง เกรียง
- ถุงขยะ
- ถังน้ํา ขันน้ํา/สายยาง
- แปรงดามยาว
- ไมปาดน้ํา/ไมยางกรีดน้ํา
- ผาขนหนูผืนใหญ
- มอบถูพื้น ฟองน้ํา
- กระบอกฉีดน้ํา
- ยางกรีดกระจก
- ผาเช็ดกระจก
- รองเทายาง
- แผนกรองปดจมูก
- ปายเตือนอันตราย เชน “พื้นเปยก” หรือ “กําลังทําความสะอาด”
2) อุปกรณในการทําความสะอาดสุขภัณฑ
- น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ
- แผนใยขัดอเนกประสงค (อยางออน)
- ถุงมือ
- ขันน้ํา
- ผาขนหนู
- แปรงลางสุขภัณฑ
- ลูกยางปมทอ (เมื่อเกิดการอุดตัน)
บทที่ 2 แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
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อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง

ไมกวาดออน

ไมกวาดแข็ง

ที่โกยผง

ถุงขยะ

ถังน้ํา

ขันน้ํา

แปรงดามยาว
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อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง (ตอ)

ไมปาดน้ํา

ผาขนหนูผืนใหญ

มอบถูพื้น

รองเทายาง

แผนกรองปดจมูก

น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ

แผนใยขัดอเนกประสงค
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อุปกรณในการทําความสะอาดพื้นและผนัง (ตอ)

ถุงมือ

ลูกยางปมทอ
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บทที่ 3
ดัชนีชี้วัดมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
3.1 องคประกอบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี แ นวทางในการจั ด บริ ก ารห อ งน้ํ า สาธารณะที่ ไ ด
มาตรฐานและเปนไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 จึงไดกําหนดองคประกอบของดัชนีชี้วัด
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
ตามที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได เ สนอแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด บริ ก ารห อ งน้ํ า
สาธารณะไปแลวนั้น (ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/7937 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546) ซึ่งเปนการแนะนําแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติในการจัดบริการ และกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกํา หนดเกณฑ ม าตรฐานห อ งน้ํา สาธารณะ
ซึ่ ง มี ดั ช นี ชี้ วั ด ต า งๆ แบ ง องค ป ระกอบออกเป น 6 ด า น ตามตารางเกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะโดยสามารถสรางเกณฑการประเมินไดเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับขั้นพื้นฐาน
2. ระดับขั้นพัฒนา

บทที่ 3 ดัชนีชี้วัดมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
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3.2 เกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ําสาธารณะระดับพื้นฐาน
องคประกอบ
1. ลักษณะอาคาร
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ดัชนีชี้วัด

แนวทางการประเมิน

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
1.1 สรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย
1.2 ความสูงระหวางพื้นหองน้าํ ถึงเพดาน
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 พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอ ยกวา
1 : 100 และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนงต่ําสุด
ของพื้นหอง
1.7 พื้นหองน้ําทําดวยวัสดุที่ไมลื่นและทําความ
สะอาดงาย
1.8 ประตูมีสภาพดี มีที่ล็อคดานใน
1.9 จัดใหมีที่ลางมือหรืออางลางมือและมีกอกน้ํา
ใชการไดดี สะอาด ไมมีคราบสกปรก

√

1.10 หองน้ําตองมีขนาดพื้นที่ภายในไมนอยกวา
0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และตองมีความ
กวางภายใน ไมนอยกวา 0.90 เมตร ถาเปนหอง
อาบน้ําดวยตองมีเนื้อที่ภายในไมนอยกวา 1.50
ตารางเมตร

√
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√
√
√
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ดัชนีชี้วัด
1.11 ในกรณีเปนหองอาบน้ํา ใหมีภาชนะกักเก็บ
น้ําหรือฝกบัวไวสําหรับชําระรางกาย มีราวหรือ
ที่แขวนผา และที่วางสบูภายในหองอาบน้ํา
★ 1.12 ควรมีกระจกเงาประจําอางลางมือ
★ 1.13 ควรมีเครือ่ งหมายสัญลักษณรูปพิการ
มองเห็นไดงาย

★ หมายเหตุ

องคประกอบ

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√

√
√

แนวทางการจัดทําหองน้ําสาธารณะในขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีด
ความสามารถพัฒนาหองน้ําสาธารณะเกินกวาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการกําหนดเพิ่มเติม
จากเกณฑการประเมินฯ หองน้ําสาธารณะที่ใหแจงเปนแนวทางไปแลว
ดัชนีชี้วัด

2.1 ใหมีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ
โดยสามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณหองน้ํา
★ 2.2 ควรมีการออกแบบแสงสวางที่ชวยประหยัด
พลังงานและเสริมสรางทัศนียภาพ
★ 2.3 ควรมีแสงสวางสําหรับบริเวณอางลางหนาที่มี
การสองกระจกเงาที่มีความเขมไมนอยกวา 320 ลักซ
3.1 ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบ
3. การระบาย
ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศ
อากาศ
4.1 จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสะอาดสําหรับ
4. ความสะอาด
ชําระใหเพียงพอสําหรับหองน้าํ ทุกหอง
4.2 มีถังรองรับมูลฝอยที่สะอาดอยูในสภาพดีมีฝา
ปดมิดชิด และตั้งอยูใกลบริเวณอางลางมือ
2. แสงสวาง

แนวทางการประเมิน

แนวทางการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√
√
√
√
√
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★
★
★
5. น้ําเสียและ
สิ่งปฏิกูล

★
★
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ดัชนีชี้วัด
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
5.1 มีทอระบายอุจจาระลงถังเก็บกักซึ่งตองมีขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร มี
ความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10 และมีระบบ
ปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้าํ ซึมไปสูแหลงน้ํา
บาดาลหรือแหลงน้ําสาธารณะในบริเวณใกลเคียง
5.2 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะไมชํารุด
และมีทอระบายกาซจากบอเกรอะขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไม
รบกวนผูอื่น
5.3 มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียที่ถูกสุขลักษณะ
5.4 มีการบําบัดน้ําเสีย - สิ่งปฏิกูลกอนระบายสู
ธรรมชาติ
5.5 มีการตรวจสอบทอระบายอุจจาระ ถังกักเก็บสิ่ง
ปฏิกูลทอระบายกาซจากบอเกราะ ทุก 6 เดือน

บทที่ 3 ดัชนีชี้วัดมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

แนวทางการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
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องคประกอบ
6. การบริหาร
จัดการ

ดัชนีชี้วัด

6.1 กรณีมีหองน้ําตั้งแต 2 หองขึ้นไป ใหแยกเปน
หองน้ํา สําหรับชาย-หญิง โดยจัดทําปายหองน้ําชายหญิง หรือ มีสัญลักษณขนาดมองเห็นไดชัดเจน
6.2 จัดใหมีหองน้ําแบบนั่งราบสําหรับผูพิการ ผูสูง
วัย หญิงตั้งครรภและประชาชนทั่วไป อยางนอย 1
หอง
6.3 จัดใหมีที่แขวนสัมภาระภายในหองน้ํา
6.4 จัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยางนอย
วันละ 1 ครั้ง
6.5 มีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคในเรื่องของ
การรักษาความสะอาด
6.6 จัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑของหองน้ํา
6.7 จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
6.8 มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแล
หองน้ําอยางชัดเจน
★ 6.9 มีปายเตือนอันตราย เชน พื้นเปยก หรือกําลังทํา
ความสะอาด
★ 6.10 มีปายบอกเวลาการทําความสะอาดครั้งตอไป
★ 6.11 มีการจัดสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอก
หองน้ําสาธารณะอยางเหมาะสม

แนวทางการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√

√

√
√
√
√
√
√
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√
√
√
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บทที่ 4
การประมาณราคา
ในโครงการก อ สร า งห อ งน้ํ า สาธารณะขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภายหลั ง จากที่
ผูบริหารไดศึกษาความเหมาะสม สํารวจพื้นที่โครงการและออกแบบหองน้ําที่จะกอสรางเรียบรอยแลว
ต อ มาก็ จ ะต อ งมี ก ารประมาณราคาห อ งน้ํ า ตามแบบที่ ไ ด อ อกแบบไว โดยสามารถแบ ง รู ป แบบการ
ประมาณราคาไดดังนี้

4.1 การประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน
โดยโครงสรางแบบมาตรฐานจะมีการถอดแบบ ซึ่งจะแสดงปริมาณวัสดุแตละรายการไววา
มีการใชวัสดุอะไรบาง เปนจํานวนเทาไหร ผูประมาณราคาจะตองขอรายการการประมาณราคาประกอบ
แบบมาตรฐาน ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีแบบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะแบบตางๆ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาใชออกแบบและประมาณราคาประกอบแบบหองน้ําได โดยองคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจจะขอความรว มมือ จากสํ า นัก งานโยธาธิก ารจั ง หวัด เพื่ อช ว ยเหลื อ ในการ
ออกแบบและประมาณราคา ซึ่งที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะขึ้นใหม มีการนําแบบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบไว
มาใชในโครงการโดยแตละแบบมีรูปแบบ และราคาที่แตกตางกัน ซึ่งขอยกตัวอยางแบบ และราคา
กอสราง ดังนี้
1. หองน้ําสาธารณะภายในตัวอาคาร แบงหองน้ําเปน ชาย-หญิง ตามแบบเลขที่ อ.3.51-01
ราคาคากอสรางประมาณ 256,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค
2. ตัวอาคารหองน้ําสาธารณะ แบงเปนหองน้ํา ชาย-หญิง และมีหองน้ําผูพิการในตัว ตาม
แบบเลขที่ ม.43816-438 ราคาคากอสรางประมาณ 1,763,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง
อยางไรก็ตาม ราคาประกอบแบบดังกลาว ผูประมาณราคาตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
คา Factor F และใชคา Factor F ใหถูกตอง ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปนคราวๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอาจจะตองบวกคาอัตราเงินเฟอ นับจากเวลาที่ประมาณราคา
ถึงปจจุบัน เนื่องจากราคาวัสดุกอสรางมีราคาสูงขึ้น

บทที่ 4 การประมาณราคา
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4.2 การประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแหง
เปนการประมาณราคาที่นําขอมูลที่ไดจากการออกแบบมาคํานวณราคา ซึ่งประกอบดวย
ตัวอาคาร ประกอบดวย พื้นที่และความสูงของหองน้ํา จํานวนหองสุขาภายในหองน้ํา
ซึ่งมีการแบงพื้นที่ภายในหองสุขาแตละหอง รวมถึงโครงสรางวิศวกรรมตางๆ ที่ประกอบเปนตัวอาคาร
เชน ฐานราก พื้น ผนัง ฝา เพดาน คาน หลังคา ฯลฯ ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานั้นจะมีผลตอราคาคากอสราง
สุขภัณฑ เชน โถสวม โถปสสาวะชาย อางลางมือ ที่ใสกระดาษชําระ กอกน้ํา ฯลฯ
ระบบประปา เชน ทอพีวีซี ขอตอทอพีวีซี ฯลฯ
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล เชน ทอระบายน้ําทิ้ง บอเกรอะ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณอนื่ ที่จําเปน เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง กระจก ฯลฯ

ที่ใสกระดาษชําระแบบตางๆ

กระจกแบบตางๆ
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4.2.1 การประมาณราคาสุขภัณฑ
สุขภัณฑเปนสวนประกอบที่สําคัญของหองน้ํา โดยสุขภัณฑหลักที่ทุกหองน้ําตองมีก็
คือ โถสวม อางลางมือและกอกน้ํา สวนสุขภัณฑอื่น เชน โถปสสาวะชาย ที่ใสกระดาษชําระ สายฉีด
ชําระ ฯลฯ อาจจะมีหรือไมมีก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงคในการใชงาน และงบประมาณ ซึ่งตามทองตลาดซื้อขายวัสดุกอสราง มีสุขภัณฑใหเลือก
หลากหลายรูปแบบหลายยี่หอ และมีระดับคุณภาพที่แตกตางกัน การเลือกใชสุขภัณฑรูปแบบใดก็ขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ ขางตนเชนกัน
ในการประมาณราคาการกอสรางหองน้ําสาธารณะจะตองประมาณราคาคาสุขภัณฑเขา
รวมดวย ซึ่งสามารถสืบคนรายละเอียดและราคาสุขภัณฑไดจากแหลงตางๆ เชน สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย สํานักงานพาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
ตัวอยาง ราคาเครื่องสุขภัณฑหองน้ําเพื่อประกอบการประมาณราคา
ลําดับที่
1

รายการ

หนวย

โถสวม
โถสวมธรรมดาแบบราดน้ํา
โถนั่งยองไมมฐี านเคลือบขาว
ชิ้น
โถนั่งยองมีฐานเคลือบขาว
ชิ้น
โถสวมชักโครก
โถนั่งยองไมมฐี านเคลือบขาว
ชิ้น
โถนั่งราบมีถังพักน้ํา เคลือบขาว
ชุด
2
ที่ปสสาวะชาย
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
3
อางลางมือ
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
4
ที่ใสกระดาษชําระ
ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
ที่ www.price.moc.go.th ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประจําเดือนกันยายน 2549

ราคาตอหนวย

330
890
470
2,250
560
470
110
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4.2.2 การประมาณราคาระบบประปาและทอตาง ๆ
ในการประมาณราคาระบบประปาในหองน้ําที่จะกอสราง จะตองประมาณการความยาว
ขนาด และจํานวนทอที่จะตองใชในการลําเลียงน้ํามาใชในหองน้ํา รวมทั้งทอที่ใชในการระบายน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เชน ทอระบายน้ําโสโครก ทอระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ฯลฯ ซึ่งราคาตอหนวย
สามารถสืบคนรายละเอียดและราคาไดจากแหลงตางๆ เชน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
พาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
4.2.3 การประมาณราคาระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ในการประมาณราคาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล จะต อ งประมาณการวั ส ดุ
กอสราง และอุปกรณที่จะใชในระบบเก็บกักอุจจาระ ปสสาวะ รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากหองน้ํา
สาธารณะ ซึ่งราคาวัสดุและอุปกรณสามารถสืบคนรายละเอียดและราคาไดจากแหลงตางๆ เชน สํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
ตัวอยาง ราคาวัสดุอุปกรณกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและสิง่ ปฏิกูล เพื่อประกอบการประมาณราคา
ลําดับที่
1

รายการ
หนวย
ราคาตอหนวย
ถังบําบัดน้ําเสีย ระบบอัดอากาศ
22,050
ชุด
ถังบําบัดน้ําปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 10 คน
55,125
ชุด
ถังบําบัดน้ําปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 50 คน
(ไมรวมถังแยก)
2
ถังบําบัดน้ําเสีย ระบบไมอัดอากาศ
15,600
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 5 คน
22,100
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 10 คน
74,750
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 33 คน
3
ถังซีเมนต
125
อัน
ถังซีเมนตสําเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก.100 ซม.
97.50
อัน
ถังซีเมนตสําเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก.80 ซม.
4
ฝาถังซีเมนต
80
อัน
ฝาถังซีเมนตสําเร็จรูป ศก.80 ซม.
110
อัน
ฝาถังซีเมนตสําเร็จรูป ศก.100 ซม.
ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
ที่ www.price.moc.go.th ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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บทที่ 5
แนวทางการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ
5.1 ระยะเวลาในการทําความสะอาดหองน้ํา
จัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยางนอยวันละ 1 ครั้ง โอกาสที่ความสกปรกจะเกิดขึ้น
ไดมากเมื่อมีจํานวนผูใชบริการมาก ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดโดย
พิจารณาจากจํานวนผูใชบริการ ถามีผูใชบริการมากควรกําหนดระยะความถี่ในการทําความสะอาดใน
แตละวันใหมากขึ้น และควรกําหนดระยะเวลาการทําความสะอาดครั้งใหญ ดังนี้
ตารางการปฏิบัติการทําความสะอาดครั้งใหญ
รายการ

กิจกรรม

ความถี่

พื้น

ขัดถูทําความสะอาดคราบสกปรกที่ฝงแนนจากพื้นและรอยตอ

2 สัปดาห/ครั้ง

ผนัง

ขัดถูทําความสะอาดคราบสกปรกที่ฝงแนนจากผนังและรอยตอ

เดือนละ 1 ครั้ง

ขัดถูทําความสะอาดคราบสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอก

2 สัปดาห/ครั้ง

ขัดถูใหสะอาด กําจัดรอยเปอนออกใหหมด

สัปดาห/ครั้ง

โถสวม/ ขัดถูใหสะอาด กําจัดรอยเปอนออกใหหมด รวมทั้งกําจัด
โถปสสาวะ คราบเหลืองที่ฝงอยูบนผิวสุขภัณฑ
เพดาน
ทําความสะอาดคราบ หยากไย

สัปดาห/ครั้ง

ถังรองรับ
มูลฝอย
อางลางมือ

2 สัปดาห/ครั้ง

ในการทําความสะอาด ควรมีการแจงเวลาในการทําความสะอาดหองน้ํา เพื่อใหประชาชน
ผูใชบริการทราบ เชน มีการติดปายประชาสัมพันธเวลาในการรักษาความสะอาด และชื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบหมายใหมีเจาหนาที่
รับผิดชอบตรวจประเมินการปฏิบัติงานการรักษาความสะอาดของหองน้ําโดยเฉพาะ ดังตัวอยางตอไปนี้
บทที่ 5 แนวทางการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ
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ตัวอยางตารางบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ตารางทําความสะอาด
ประจําวันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ...................
พนักงานผูรับผิดชอบ.........................................................
เวลา

พื้น

ผนัง โถสวม

โถ
ปสสาวะ

อาง กระจก ถังขยะ สบูเหลว กระดาษ ตรวจสอบ
ลางมือ
ชําระ
โดย

07.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00

5.2 แนวทางปฏิบัติการทําความสะอาดของพนักงาน
ในการรักษาความสะอาดของหองน้ํา บุคคลที่มีสวนสําคัญในการดูแลและรักษาความสะอาด
ไดแก พนักงานทําความสะอาด ซึ่งตองมีความขยัน และความอุตสาหะในการดูแลรักษาความสะอาดของ
หองน้ํา โดยทั่วไปตองทําความสะอาดเปนประจําทุกวันตามตารางเวลาการปฏิบัติการทําความสะอาด
อาจกําหนดหรือจัดลําดับการทําความสะอาด ไดดังตอไปนี้
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1) การเตรียมตัวของพนักงานทําความสะอาด ประกอบดวย
- ใสผาพลาสติกกันเปอน สวมถุงมือ และรองเทายาง ทุกครั้งที่ทําความสะอาด
- ใสหมวกคลุมผมเพื่อปองกันผมรวง (ถามี)
- ใสผากรองปดจมูกทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับการอบรมอยางเครงครัด

การเตรียมตัวของพนักงานทําความสะอาด

บทที่ 5 แนวทางการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ
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2) ขั้นตอนการทําความสะอาดพื้นและผนัง ประกอบดวย
- ปดกั้นพื้นที่ในบริเวณที่จะทําความสะอาดดวยปายเตือนอันตราย เชน “พื้นเปยก”
หรือ “กําลังทําความสะอาด”
- เตรียมอุปกรณที่ตองใชในการทําความสะอาดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
- เก็บกวาดขยะที่อยูตามพื้นใหเรียบรอยกอน
- ตอสายยาง และฉีดน้ําใหชุมทั่วพื้นที่บริเวณที่ทําความสะอาดและราดน้ํายาที่ผสมไว
แลวบนพื้นและผนังที่ตองการทําความสะอาด
- ใชแผนใยอเนกประสงค ทําความสะอาดบริเวณผนังและใชแปรงขัดพื้นถูทําความ
สะอาดพื้นในบริเวณที่มักกอใหเกิดความสกปรก
- ใชน้ําฉีดไลความสกปรกที่พื้น พรอมใชไมกวาดแข็งกวาดไลน้ํากอนกรีดดวยไมยาง
กรีดน้ําและใชผาขนหนูผืนใหญเช็ดน้ําบริเวณพื้นใหแหง
- ปลอยใหผนังและพื้นหองน้ําแหงกอนเปดใหบริการตามปกติ
- ภายหลังทําความสะอาดเรียบรอยแลว ควรตองซักลางอุปกรณใหสะอาดผึ่งหรือตาก
และเช็ดใหแหงกอนเก็บอุปกรณที่ใชทําความสะอาด
3) ขั้นตอนการทําความสะอาดสุขภัณฑ ประกอบดวย
- ป ด กั้ น พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณที่ จ ะทํา ความสะอาดด ว ยป า ยเตื อ นอั น ตราย เช น “กํา ลั ง
ทําความสะอาด”
- เตรียมอุปกรณที่ตองใชในการทําความสะอาดสุขภัณฑ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
- สวมอุปกรณปองกันใหเรียบรอยกอนปฏิบัติงาน
- ใชน้ํายาขจัดคราบฉีดลงไปบนคราบสกปรก และบริเวณจุดที่มักกอใหเกิดความ
สกปรกที่เกิดจากการใชบริการ กอนใชแปรงลางสุขภัณฑทําความสะอาด
- ใชน้ําฉีดไลความสกปรกบริเวณสุขภัณฑ
- ใชผาแหงเช็ดทําความสะอาดสุขภัณฑกอนเปดใหบริการตามปกติ
- ตรวจสอบความสะอาด และความเรียบรอยกอนบันทึกในแบบตารางการปฏิบัติงาน
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การทําความสะอาดสุขภัณฑ

5.3 แนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาเครื่องสุขภัณฑเบื้องตน
ในการตรวจตราอุปกรณของเครื่องสุขภัณฑใหอยูในสภาพดีสะอาดพรอมใชงาน ควรหมั่น
ดูแล และบํารุงรักษาอุปกรณอยูเสมอ โดยอาจสังเกตอุปกรณตางๆ วาสามารถใชงานไดตามปกติหรือไม
โดยมีแนวทางการสังเกตและแนวทางแกไข ดังนี้
1) เมื่อกอกน้ําบริเวณอางลางมือ หรือโถปสสาวะชายหรือกอกน้ําในหองน้ํารั้วซึม
สาเหตุ ชุดวาลวจายน้ําอาจเกิดการสึกหรอหรือยางกันน้ําสึกหรอ
แนวทางแก ไข ตรวจสอบชุ ดวาลว จา ยน้ํา อาจติ ดตั้ ง ไมแน น หรือ แผ นยางกั นน้ํ า
ของกอกน้ําสึกหรอตองเปลี่ยนกอกชุดใหม
2) ชุดวาลว ปด-เปด สําหรับการจายน้ําในถังพักน้ําของโถสวมแบบชักโครก
สาเหตุ ระดับน้ําสูงเกินกวาทอน้ําลน
แนวทางแกไข ปรับแตงลูกลอยเพื่อใหไดระดับน้ํามาตรฐาน
สาเหตุ น้ําในถังพักไหลลงโถหมด
แนวทางแกไข ตรวจสอบยางปด-เปดของชุดอุปกรณจายน้ําในแท็งคน้ําปรับแตง หรือ
เปลี่ยนยาง ปด-เปดน้ํา
สาเหตุ อุปกรณ เปด-ปด ทางน้ําออกเปดคาง
แนวทางแกไข ตรวจสอบโซ โดยปรับแตงใหมใหเหมาะสมไมตึง หรือหยอนเกินไป
3) เมื่อมีเหตุ อุดตันอางลางมือ
สาเหตุ อาจเกิดการอุดตันในชุดทอทิ้งน้ํา โดยเศษขยะ เศษพลาสติก
แนวทางแกไข ตรวจสอบและถอดลางทําความสะอาดชุดทอน้ําทิ้ง

บทที่ 5 แนวทางการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ
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4) เมื่อมีเหตุอุดตันโถปสสาวะชาย
สาเหตุ อาจเกิดการอุดตันเนื่องจากมีเศษสิ่งแปลกปลอม เชน กนบุหรี่
แนวทางแกไข ตรวจสอบ และนําเศษสิ่งแปลกปลอมออก เชน โดยอาจใชลูกยางอัดลมปม
อัดเศษสิ่งแปลกปลอมออก

60

บทที่ 5 แนวทางการบํารุงรักษาหองน้ําสาธารณะ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 6
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดบริการหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการจัดบริการหองน้ําสาธารณะ โดย
มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้

ขั้นกอนดําเนินการ
1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารแจ ง ข า วประชาสั ม พั น ธ ป ด ประกาศเชิ ญ ชวนให
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบโครงการจัดสรางหองน้ําสาธารณะ
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขารวมประชุมเพื่อการวาง
แผนการจัดสรางหองน้ําสาธารณะ
3) ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประชุมการจัดสราง
หองน้ําสาธารณะ
4) ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด เ ข า ร ว มประชุ ม เป น คณะทํ า งาน หรื อ แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานการ
จัดสรางหองน้ําสาธารณะ

ขั้นขณะดําเนินการ
1) ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการกําหนด
สถานที่ ก อ สร า งห อ งน้ํ า สาธารณะว า ควรสร า งในบริ เ วณใด อยู ภ ายนอกอาคาร หรื อ ภายในอาคาร
(รายละเอียดตามมาตรฐานฯ เรื่อง สถานที่ตั้งอาคาร)
2) ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการกําหนดรูปแบบ
ลักษณะอาคารของหองน้ําสาธารณะ (รายละเอียดตามมาตรฐานฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานลักษณะ
อาคาร) และมีโครงสรางของหองน้ําอยางไร
3) ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการศึกษาจัดทําขอมูลประชากรในพื้นที่ เพื่อกําหนด
สัดสวนของหองน้ําสาธารณะในการสรางจํานวนหองน้ําชาย หองน้ําหญิง หองน้ําสําหรับผูพิการ ทุพพลภาพ
และคนชราไดอยางเหมาะสม
4) ประชาชนในพื้ น ที่ มี ส ว นร ว มในการศึ ก ษาหาข อ มู ล หรื อ ข อ เสนอในการเลื อ กใช
เครื่องสุขภัณฑในหองน้ําสาธารณะใหเหมาะสม (รายละเอียดตามมาตรฐานฯ เรื่อง เครื่องสุขภัณฑ)
บทที่ 6 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน
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5) ประชาชนในพื้ น ที่ มี ส ว นร ว มในการเสนอข อ คิ ด เห็ น และกํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ
ดานแสงสวาง (รายละเอียดตามมาตรฐานฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานแสงสวาง)
6) มีการเสนอขอคิดเห็นในการกําหนดแนวทางปฏิบัติดานการระบายอากาศ (รายละเอียด
ตามมาตรฐาน ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานการระบายอากาศ)
7) มี ก ารเสนอข อ คิ ด เห็ น ในการกํ า หนดแนวทางการออกแบบระบบบํ า บั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
จากหองน้ํา (รายละเอียดตามมาตรฐานฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานการบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล)
8) มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหองน้ํา (รายละเอียดตามมาตรฐานฯ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการหองน้ํา)
9) ประชาชนในพื้นที่มี สวนรวมในการจัดหาเครื่อ งมือ อุปกรณในการดําเนินการสรา ง
หองน้ําสาธารณะ โดยอาจนําวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นนํามาใชประโยชนได
10) ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางในโครงการหองน้ําสาธารณะ การ
จัดตั้งคณะกรรมการ หรือการเขารวมเปนคณะกรรมการ ซึ่งประชาชนในทองถิ่นควรมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดให
ในการดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจางแตละครั้ง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการที่ประกอบดวยผูแทนประชาชน เปนคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในการเขารวม
เปนกรรมการตรวจสอบและเสนอความเห็นแนวทางในการดําเนินโครงการหองน้ําสาธารณะ

ขั้นหลังดําเนินการ
1) ประชาชนในพื้นที่สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานหองน้ํา
สาธารณะ
2) ประชาชนในพื้นที่รวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหองน้ําสาธารณะได
3) ประชาชนเขามาใชบริการหองน้ําสาธารณะในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่ และรวมกันดูแลรักษา
หองน้ําสาธารณะ
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บทที่ 7
แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
7.1 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจในการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่ตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีแนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะของสถานประกอบการที่จัดสถานที่
ไว บ ริ ก ารลู ก ค า ไมน อ ยกว า 20 คน หรื อ สถานี บริ ก ารการจํ า หน า ยน้ํ า มั นเชื้ อ เพลิง หรื อ กา ซสํ า หรั บ
ยานพาหนะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ตามแผนผังขั้นตอนและ
แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาตของสถานที่จําหนายอาหาร หรือ
สะสมอาหาร และการควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหกิจการที่อยูในขายการบริการหองน้ําสาธารณะ มี
หองน้ําที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการรวมออกตรวจสอบกับพนักงานเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ไดอีกดวย

7.2 การสํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่
ในการสํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะ เจาหนาที่ผูดําเนินการสํารวจ ควรดําเนินการสํารวจ
หองน้ําที่เขาขายตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 ในมาตรา 24 วรรคหนึ่ง กําหนดวา เจาของรานจําหนายอาหาร และเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่
ไว สําหรับบริการลูกคาในขณะเดียวกันไมต่ํากวา 20 คน ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และในมาตรา 25 กําหนดวา เจาของสถานีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับ
ยานพาหนะตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะดวย
ดังนั้ นองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น จึงต องสํ ารวจห องน้ํ าสาธารณะที่ เขา ขายในข อกํา หนด
ขางตน
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แบบสํารวจหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่
ลําดับ

ชื่อรานคา/สถานีจําหนายน้ํามัน

สถานที่ตั้ง

จํานวนหองน้ํา

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

7.3 การบังคับใชกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถบังคับใชพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 ไดนั้น จะตองดําเนินการออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ดังนี้
องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดเรื่องการจัดบริการหองน้ํา
สาธารณะ

เทศบาล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดบริการหองน้ํา
สาธารณะ

องคการบริหารสวนตําบล
ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลเรื่อง การจัดบริการ
หองน้ําสาธารณะ

เนื่องจากกฎหมายกําหนดให ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเจาพนักงานทองถิ่น
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนพนักงานเจาหนาที่ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ไว ดังนี้
1) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
2) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้
3) ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือสงใหผูกระทําความผิดแกไข หรือขจัดความสกปรกหรือ
ความไมเรียบรอยใหหมดไป
4) จับกุมผูกระทําความผิด ซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
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ทั้งนี้ ในการกําหนดอัตราระวางโทษปรับ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายใต ข อ กํ า หนดตามกฎหมายที่ ใ ห อํ า นาจองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เปรี ย บเที ย บปรั บได ไ ด แ ก
พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พ.ศ. 2540 พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
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(ตัวอยาง)
แนวทาง
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่อง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
พ.ศ..............................
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 44 มาตรา 48 มาตรา 49 และ
มาตรา 58 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ (อบจ. /เทศบาล/อบต.)
โดยความเห็น ชอบของ สภาองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น และโดยความเห็น ชอบของนายอํา เภอ/
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 ที่ถายอุจจาระ ปสสาวะ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช
บริการไดโดยไมเสียคาบริการ หรืออาจเสียคาบริการก็ได รวมทั้งเปนที่ใชเก็บรวบรวมและกําจัดอุจจาระ
ปสสาวะ ที่รางกายขับถายออกมาโดยทําใหอุจจาระเกิดการยอยสลายตัวจนหมดอันตราย ไมกอใหเกิด
ความรําคาญ ไมเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง โรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค
“หองน้ําที่ตองดวยสุขลักษณะ” หมายความวา หองน้ําที่มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและ
ปสสาวะลงสูที่เก็บกัก ซึ่งจะตองปองกันสัตว แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ
และน้ําใตดินทุกขั้นตอน”
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
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ขอ 4 เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับบริการลูกคาได
ในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีหองน้ําที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
เพื่อใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคา
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจัดใหมี
ขึ้นในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว
ขอ 5 เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซสําหรับยานพาหนะ ตองจัด
ใหมีหองน้ําที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้
ขอ 6 หองน้ําที่ตองดวยสุขลักษณะ ตองมีลักษณะตามเกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะระดับพื้นฐาน ซึ่งแนบทายขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้
ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
(2) สอดสอง และกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(3) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก
หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามขอบัญญัตินี้
ขอ 8 บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้ง และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
สิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาผูตองหาไมยินยอม
ตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพื่อ
ฟองรองตอไป
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงและพนักงานเจาหนาที่ หรือ
ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
ขอ 9 คา ธรรมเนี ย มและคา ปรั บที่ เ ปรี ยบเที ย บตามข อ บั ญญั ติ นี้ใ ห เ ปน รายได ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขอ 10 ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัติ/เทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน……
นอกจากต อ งระวางโทษปรั บ ตามวรรคหนึ่ ง แล ว ผู ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ /
เทศบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาท เรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้
บทที่ 7 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
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ขอ 11 ให น ายกองคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น มี ห น าที่ รั ก ษาการให เ ปน ไปตามข อบั ญญั ติ /
เทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้
ประกาศ คําสั่ง นั้นเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
ใหใชบังคับได
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

เห็นชอบ
(
)
นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด
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(
)
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แบบทายขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ พ.ศ. .....
เกณฑการประเมินมาตรฐานหองน้ําสาธารณะระดับพื้นฐาน
องคประกอบ

ดัชนีชี้วัด

1. ลักษณะอาคาร

1.1 สรางดวยวัสดุทนทานและทําความสะอาดงาย
1.2 ความสูงระหวางพื้นหองน้าํ ถึงเพดาน
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 พื้นหองน้ําตองมีความลาดเอียงไมนอ ยกวา
1 : 100 และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยูในตําแหนง
ต่ําสุดของพื้นหอง
1.7 พื้นหองน้ําทําดวยวัสดุที่ไมลื่นและทําความ
สะอาดงาย
1.8 ประตูมีสภาพดี มีที่ล็อคดานใน

ผลการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน

ขั้นพัฒนา

√
√
√
√
√
√
√
√

1.9 จัดใหมีที่ลางมือหรืออางลางมือและมีกอกน้ํา
ใชการไดดี สะอาด ไมมีคราบสกปรก

√

1.10 หองน้ําตองมีขนาดพื้นที่ภายในไมนอยกวา
0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และตองมีความ
กวางภายใน ไมนอยกวา 0.90 เมตร ถาเปนหอง
อาบน้ําดวยตองมีเนื้อที่ภายในไมนอยกวา 1.50
ตารางเมตร

√

บทที่ 7 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
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องคประกอบ

ดัชนีชี้วัด
1.11 ในกรณีเปนหองอาบน้ํา ใหมีภาชนะกักเก็บ
น้ําหรือฝกบัวไวสําหรับชําระรางกาย มีราวหรือ
ที่แขวนผา และที่วางสบูภายในหองอาบน้ํา
★ 1.12 ควรมีกระจกเงาประจําอางลางมือ
★ 1.13 ควรมี เ ครื่ อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ รู ป พิ ก าร
มองเห็นไดงาย

★ หมายเหตุ
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ผลการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน

ขั้นพัฒนา

√

√
√

แนวทางการจัดทําหองน้ําสาธารณะในขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีด
ความสามารถพัฒนาหองน้ําสาธารณะเกินกวาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการกําหนดเพิ่มเติม
จากเกณฑการประเมินฯ หองน้ําสาธารณะที่ไดแจงเปนแนวทางไปแลว
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องคประกอบ

ดัชนีชี้วัด

2. แสงสวาง
★
★

3. การระบายอากาศ
4. ความสะอาด

★
★

2.1 ใหมีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ โดย
สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณหองน้ํา
2.2 ควรมีการออกแบบแสงสวางที่ชวยประหยัด
พลังงานและเสริมสรางทัศนียภาพ
2.3 ควรมีแสงสวางสําหรับบริเวณอางลางหนาที่มี
การสองกระจกเงาที่มีความเขมไมนอยกวา 320
ลักซ
3.1 ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบ
ของพื้นที่หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศ
4.1 จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสะอาดสําหรับ
ชําระใหเพียงพอสําหรับหองน้าํ ทุกหอง
4.2 มีถังรองรับมูลฝอยที่สะอาดอยูในสภาพดีมีฝา
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

ผลการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√
√

√
√
√
√
√
√

★ 4.8 ภายในตัวอาคารหองน้ําสาธารณะมีสบูสําหรับ
ลางมืออยางนอย 1 ชุด

บทที่ 7 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ

√
√
√
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องคประกอบ
5. น้ําเสียและ
สิ่งปฏิกูล

ดัชนีชี้วัด
5.1 มีทอระบายอุจจาระลงถังเก็บกักซึ่งตองมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10
และมีระบบปองกันไมใหน้ําเสียจากหองน้ําซึม
ไปสูแหลงน้ําบาดาลหรือแหลงน้ําสาธารณะใน
บริเวณใกลเคียง
5.2 ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะไมชํารุด
และมีทอระบายกาซจากบอเกรอะขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.50 เซนติเมตร สูง
เหนือหลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซ
ไมรบกวนผูอื่น

5.3 มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียที่ถูก
สุขลักษณะ
★ 5.4 มีการบําบัดน้ําเสีย - สิ่งปฏิกูลกอนระบายสู
ธรรมชาติ
★ 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 จัดใหมีที่แขวนสัมภาระภายในหองน้ํา
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ผลการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√

√

√
√
√
√

√

√

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องคประกอบ

ดัชนีชี้วัด
6.4 จัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยางนอย
วันละ 1 ครั้ง
6.5 มีการติดปายประชาสัมพันธรณรงคในเรื่อง
ของการรักษาความสะอาด
6.6 จัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑของ
หองน้ํา
6.7 จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
6.8 มีการมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแล
หองน้ําอยางชัดเจน
★ 6.9 มีปายเตือนอันตราย เชน พื้นเปยก หรือกําลัง
ทําความสะอาด
★ 6.10 มีปายบอกเวลาการทําความสะอาดครั้ง
ตอไป
★ 6.11 มีการจัดสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและ
ภายนอกหองน้าํ สาธารณะอยางเหมาะสม

ผลการประเมิน
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา
√
√
√
√
√
√
√
√

7.4 แนวทางการออกตรวจหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการหองน้ําสาธารณะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐานตาม
ความจําเปนขั้นพื้นฐาน และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะโดยมีหนาที่ตรวจตรา กวดขันและตักเตือนผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําตัวอยางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ซึ่งอาจแตงตั้งผูเกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม พรอมทั้งใหคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะไดรับดวย
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( ตัวอยาง)
คําสั่ง (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ที่........./................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
ในเขตพื้นที่.....................................................................................
-------------------------เพื่อใหการควบคุมและการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ของ (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เปนไปโดยถูกต อ ง และเหมาะสมกับสภาวการณ ในป จจุบัน อาศัยอํ านาจตามพระราชบั ญญัติ รักษา
ความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรีย บรอ ยของบ า นเมือ ง พ.ศ.2535 จึ ง แต งตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
ตรวจสอบและกํากับดูแล ประกอบดวย
(1) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประธานคณะกรรมการ
(2) ผูอํานวยการกองชาง
คณะกรรมการ
(3) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
คณะกรรมการและเลขานุการ
(4) หัวหนาฝายในกองสาธารณสุข
คณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. สํารวจจํานวนหองน้ําสาธารณะในเขตทองที่
2. สอดสอง กวดขัน และตรวจสอบหองน้ําใหเปนไปตาม (ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ)
เรื่อง การจัดบริการหองน้ําสาธารณะ
3. ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือใหคําแนะนําการปรับปรุงหองน้ําสาธารณะในเขต
ทองที่แก เจาของ/ ผูประกอบการฯ
4. ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมปญหาและอุปสรรคใหนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/ อบต.) ทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ....................................เดือน............................พ.ศ. ..............................
(...........................................................................)
ตําแหนง นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)..................
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7.5 การแจงเจาของหองน้ําใหปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ
เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ ไดดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลหองน้ํา
ให เ ป น ไปตาม ข อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ กรณี มี ก ารให แ ก ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครอง
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 ในบริ เ วณตลาดชุ ม ชน หรื อ ตลาดนั ด ของเขตองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี
ประชาชนเขาไปจับจายใชสอยในปริมาณที่มีเปนจํานวนมากควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการแก
ประชาชน อยางนอยจํานวน 1-2 หอง
1.2 บริ เ วณที่ จั ด ไว เ ป น ที่ จ อดพั ก รถ และรั บ ส ง ผู โ ดยสารตามจุ ด ต า งๆ ควรจั ด ให มี
หองน้ําสาธารณะ อยางนอย 1-2 หอง
1.3 บริ เ วณที่ เ ป น ลานกี ฬ าอเนกประสงค ไว สํ า หรั บ การละเล น ออกกํ า ลั ง กายของ
ประชาชนเปนจํานวนมาก ควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะอยางนอย 1-2 หอง
1.4 บริเวณศาลาชุมชน หรือศาลากลางหมูบานที่ใชประชุมจัดกิจกรรมเวทีประชาคม
หรือการจัดงานประเพณีพื้นบานตางๆ ควรจัดใหมีหองน้ําสาธารณะ อยางนอย 1-2 หอง
1.5 ในบริ เ วณสวนสาธารณะ หรื อ สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ ที่ เ ป น ที่ พั ก ผ อ นของ
ประชาชน รวมทั้ ง บริ เ วณสถานที่ ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ข องชุ ม ชนควรจั ด ให มี ห อ งน้ํ า
สาธารณะไวบริการแกประชาชนอยางนอย 1-2 หอง
บทที่ 7 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
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2. ในระดับขั้นพื้นฐาน 2
2.1 ในบริเวณตลาดสดชุมชนขนาดใหญของเทศบาล ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไว
บริการตามอํานาจหนาที่แกประชาชนตามความเหมาะสม ใหเพียงพอตอการไปใชบริการของประชาชน
โดยเนนในดานความสะอาดและถูกสุขอนามัย
2.2 บริ เ วณศู น ย เ ยาวชน หรื อ ลานเวที ส าธารณะที่ จั ด ไว สํ า หรั บ เป น แหล ง เผยแพร
วัฒนธรรมและมีประชาชนเขาไปมีสวนรวม ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการประชาชนตามความ
เหมาะสม
2.3 บริเวณลานชุมชนที่ใชสําหรับเปนการจัดแสดงสินคา และเปนรานคาชุมชนขนาด
ใหญที่จําหนายผลผลิตของสินคาพื้นเมือง OTOP ของที่ระลึก หรือมีสถานที่ที่แสดงการละเลนรื่นเริง
ตองจัดใหมีหองน้ําสาธารณะไวบริการประชาชนที่เขาไปใชบริการ ตามความเหมาะสมและเพียงพอแก
การเขาไปใชบริการ
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(ตัวอยาง)
หนังสือแจงผลการตรวจหองน้ําสาธารณะ
ที่..................

(ชื่อ อปท.) ..........................................
วันที่..............เดือน................พ.ศ. ............

เรื่อง การแจงผลการตรวจหองน้ําสาธารณะ
เรียน (ชื่อเจาของหองน้ําสาธารณะ)
ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะของ (ชื่อ 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.....................................................
ในกรณีที่หองน้ําสาธารณะไมผานเกณฑในขอใด ขอใหทานเรงปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
ภายใน.................วัน มิฉะนั้น (ชื่อ อปท.)............. จะดําเนินการตาม (ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ) ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.............................................)
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
บทที่ 7 แนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
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แผนผัง ขั้นตอนและแนวทางการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การกํากับดูแล หองน้ําสาธารณะ
จัดทําทะเบียนหองน้ําสาธารณะในพื้นที่ความรับผิดชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการกํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะตามความใน พรบ.รั ก ษาความสะอาดและความสงบเรี ย บร อ ยของ
บานเมือง พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) และกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เจาพนักงานทองถิ่น)
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ (พนักงานเจาหนาที่)
ในการทําหนาที่กํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ
คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ําสาธารณะ สํารวจตรวจสอบและ กํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะในพื้นที่ ใหเปนไปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หองน้ําที่ถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

คณะกรรมการกํากับดูแลหองน้ํา
สาธารณะรายงานผลการดําเนินการ
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบ

เจาของหองน้ํา
สาธารณะ
ปฏิบัติตาม

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนังสือแจงใหเจาของหองน้ําสาธารณะ ที่
ไมไดมาตรฐาน ปรับปรุงหองน้ําใหถูกตองตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หองน้ําสาธารณะถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจง
เจาของหองน้ําสาธารณะ ที่ไดมาตรฐานเพื่อใหการ
รับรองและขึ้นทะเบียนเปนหองน้ํามาตรฐาน
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หองน้ําที่ไมถูก
ตองตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

เจาของ
หองน้ํา
สาธารณะไม
ปฏิบัติตาม

เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
และพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ

เจาของหองน้ําสาธารณะปรับปรุงแกไขหองน้ําถูกตองตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“สวมที่ตองดวยสุขลักษณะ” หมายความวา สวมที่มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปสสาวะ
ลงสูที่เก็บกักซึ่งจะตองปองกันสัตว แมลงพาหะนําโรคได และไมปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใต
ดินทุกขั้นตอน
ขอ 2 สวมที่ตองดวยสุขลักษณะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) สรางดวยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดงาย
(2) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงสวนต่ําสุดของคานหรือเพดานหรือสิ่งอื่นที่ติดกับคานหรือ
เพดานตองไมนอยกวา 2.00 เมตร ทั้งที่มีและไมมีระบบปรับอากาศ
(3) หองสวมตองมีขนาดเนื้อที่ภายในไมนอยกวา 0.90 ตารางเมตรตอหนึ่งที่นั่ง และ
ตองมีความกวางภายในไมนอยกวา 1.50 ตารางเมตร
(4) มีโถสวมชนิดคอหานสูงจากพื้นหองไมนอยกวา 0.20 เมตร
(5) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 และมีจุดระบายน้ําอยูใน
ตําแหนงต่ําสุดของพื้นหอง
(6) มีแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ
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(7) ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่หอง หรือมีชองระบาย
อากาศ
(8) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง
รวมทั้งจัดใหมีการทําความสะอาดเปนประจําทุกวัน
(9) มีทอระบายอุจจาระลงถังเก็บกัก ซึ่งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10
เซนติเมตร มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 10
(10) มีทอ ระบายกาซขนาดเสนผ าศู นยกลางไม นอยกวา 2.50 เซนติ เมตร สูงเหนื อ
หลังคาสวมหรือสูงจนกลิ่นเหม็นของกาซไมรบกวนผูอื่น
ขอ 3 ใหเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับบริการลูกคา
ไดในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคนและเจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับ
ยานพาหนะ ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามขอ 2 และตองจัดใหมีเครื่องสุขภัณฑไวตาม
จํานวนอันสมควร แตตองไมนอยกวาอัตรากําหนดไวตอไปนี้
(1) สําหรับรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
จํานวนเกาอี้สําหรับลูกคา

สวม

20 - 30 ตัว
31 - 50 ตัว
51 - 70 ตัว
71 - 100 ตัว

หองสวมชาย
อางลางมือ ที่ปสสาวะ

หองสวมหญิง
สวม
อางลางมือ

ใหมีสวม 1 ที่ อางลางมือ 1 ที่ และที่ปสสาวะ 1 ที่
ใชรวมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

กรณีที่มีมากกวา 100 ตัว - ใหเพิ่มสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมืออยางละ 1 ที่ ทั้งหองสวมชายและ
หองหญิง ตอจํานวนเกาอี้สําหรับลูกคานั่งรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มที่เพิ่มทุกๆ 30 ตัว
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(2) สําหรับสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ
จํานวนเกาอี้สําหรับลูกคา
2 - 8 หัวจาย
9 - 16 หัวจาย
17 - 24 หัวจาย

สวม
2
3
4

หองสวมชาย
อางลางมือ ที่ปสสาวะ
2
2
3
3
4
4

หองสวมหญิง
สวม
อางลางมือ
2
2
3
3
4
4

กรณีที่มากกวา 24 หัวจาย - ใหเพิ่มสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมืออยางละ 1 ที่ ทั้งหองสวมชายและ
หองสวมหญิง ตอหัวจายที่เพิม่ ขึ้นทุกๆ 8 หัวจาย
ขอ 4 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2536

(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
สําเนาถูกตอง

(นายเฉลิมชาติ แจมจรรยา)
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2543
-------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 67 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา
88 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. 2537 รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด หาประโยชน ใ น
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2531
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
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(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
ยกเวน การปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวาราชการจังหวัด
ได
หมวด 1
ขอความทั่วไป
---------------------------ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ประโยชนตอบแทน” หมายความวา คาเชา เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอยางอื่น ที่ใหเปนการตอบแทน
การใชประโยชนในทรัพยสิน
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด
“พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ” หมายความว า ข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พนั ก งาน
เทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด
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หมวด 2
การจัดหาประโยชนในทรัพยสนิ
--------------------------------------------ขอ 6 การให เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ดํ า เนิ น การโดยวิ ธี
ประมูล
(1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจอนุมัติ
(2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ
การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได
ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ขอ 7 การให เ ช า ที่ ดิ น เพื่ อ ก อ สร า งอาคารหรื อ สิ่ ง ก อ สร า งที่ มี ลั ก ษณะถาวร ให มี เ งื่ อ นไข
ดังตอไปนี้
(1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับแต
วันลงนามสัญญาเชา
(3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอสรางที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอาประกันและผูรับ
ประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชาทั้งสิ้น
(4) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีอื่นใด ตลอดจน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น
ถามีเหตุจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสรางยังคงเปน
กรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ํากวาทุนกอสราง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตามขอ 15 วรรคหนึ่ง
พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ
ขอ 8 ภายใตบังคับตามขอ 6 การใหเชาใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
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(1) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนวันรับซองประมูลไมนอยกวาสิบหาวัน และประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพหรือจัดใหมีการโฆษณาดวยวิธีอื่นก็ได
(2) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละหา แต
ไมเกินวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1)
(3) ใหผูประมูลไดไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนดดังกลาว
หรื อ ไม ว างหลั ก ประกั น สั ญ ญาเช า ตามข อ 17 ในวั น ทํ า สั ญ ญา ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ริ บ
หลักประกันตาม (2)
(4) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผูมีอํานาจอนุมัติกําหนดเปนกรณีๆ ไป
ขอ 9 ประกาศหรือใบแจงความตามขอ 8 (1) อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา
(2) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงมีอาชีพที่
มั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลเวนแต
รัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
(3) ให ผู เ ข า ประมู ล เสนอประโยชน ต อบแทนการให เ ช า ที่ จ ะให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น
(4) กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
(5) จํานวนเงินที่กําหนดเปนหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซองและให
กําหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประมูลไดไมไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง
(6) กําหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 17
(7) ใบเสนอราคาประมู ล ให ล งจํ า นวนเป น ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ า ตั ว เลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
(8) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่น
(9) กําหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือยื่นซองประมูล
ตอคณะกรรมการรับซองประมูล
(10) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล
อสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา และแบบสัญญาเชา
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(11) ให ส งวนสิ ท ธิ ไ ว ด ว ยว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทรงไว ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะให
ผูประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูที่เสนอประโยชนตอบแทน
สูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได ทั้งนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ
ขอ 10 การประมูลตามขอ 6 ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการรับซองประมูล
(2) คณะกรรมการเปดซองประมูล
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนซึ่งเปน
พนั ก งานสว นทอ งถิ่น ตั้ ง แต ร ะดั บ 3 หรื อ เที ย บเทา ขึ้ น ไปและกรรมการอี ก อย า งน อ ยสองคนซึ่ง เป น
พนัก งานส วนท อ งถิ่นหากไม สามารถแตง ตั้ง พนั กงานส ว นทอ งถิ่น ทํา หน าที่ดั ง กลา วได เนื่อ งจากมี
พนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได
การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ตาม (1) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการตาม (2)
ขอ 11 การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามขอ 10 และขอ 15 แต
ละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการ
และกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการดังกลาวใหถือเสียงขางมาก
ขอ 12 คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวที่หนาซองประมูล
วาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว ให
เจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน
(3) รับเอกสารตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการ
ประมูล
(4) เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและใหรีบสง
มอบซองประมู ล ทั้ ง หมดเอกสารต า งๆ ตาม (3) พร อ มด ว ยบั น ทึ ก รายงานการรั บ ซองประมู ล ต อ
คณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 13 คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะเวลา
เปดซองและใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชีเปรียบเทียบ
ประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
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(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตางๆ วาเปนไปตามเงื่อนไขใน
ประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม
(3) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (2)
(4) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา
ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการเปดซอง
ประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชา
ใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา
(5) เสนอความเห็ น พร อ มทั้ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การประมู ล ที่ ไ ด รั บ ไว ทั้ ง หมด ให
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ขอ 14 การประมู ล ให เ ช า ตามข อ 6 หากไม มี ผู ใ ดมาประมู ล หรื อ มี ผู เ ข า ประมู ล แต เ สนอ
ประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวาที่กําหนดตามขอ 15 (1) ใหผูบริหารทองถิ่นสั่ง
ยกเลิกการประมูลครั้งนั้น
ในกรณีที่มีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ตอไป ใหดําเนินการตามขอ 14 (4) โดยอนุโลม
ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดําเนินการเสนอ
ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอกรณีองคการบริหาร
สวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นที่จัดหาประโยชน เปนประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ที่ จั ด หาประโยชน ผู แ ทนส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสมเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไวโดยใหคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยนั้น
(2) กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลังการตออายุ
สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ใหกําหนดไวลวงหนากอนเชาและการ
ตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง
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(3) กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา
และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น
การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีประโยชนตอบแทนไมต่ํากวา
อัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกําหนด เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โดยเสียงขางมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป
ขอ 16 หลั ก ประกั น ซองหรื อ หลั ก ประกั น สั ญ ญา ให ใ ช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระ
ตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ 17 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยจาก
ผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน
ขอ 18 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามแบบตัวอยาง
ทายระเบียบนี้
กรณีที่ไมอาจทําสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจําเปนตองรางสัญญาเชาใหม ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้นไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตการทําสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดแลว
ขอ 19 การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
(2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ
ขอ 20 การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(1) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
(2) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ
ขอ 21 เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ 20 จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูเชา
เดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมโดยระบุสาเหตุของ
การเปลี่ยนตัวผูเชาดวย

90

ภาคผนวก ข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขอ 22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง
การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด
ขอ 23 หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะตออายุสัญญาเชา
ใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาคําขอดังกลาวถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ 15 (2) แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 19
หากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เห็ น ว า คํ า ขอต อ อายุ สั ญ ญาเช า ตามวรรคหนึ่ ง ไม อ ยู ใ น
หลักเกณฑตามขอ 15 (2) ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ 6
ขอ 24 การใหเชาชวงหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อคูสัญญา
ไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหาริมทรัพยที่เชาไปใหบุคคลอื่น
เชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความยินยอมระหวางผูเชาชวง
หรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 25 การใหเชาสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของสังหาริมทรัพยที่ใหเชา กอนการ
เชาทุกครั้ง
บทเฉพาะกาล
ขอ 26 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาการจั ด หาประโยชน ใ น
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดําเนินการทําสัญญาแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(นายชํานิ ศักดิเศรษฐ)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ภาคผนวก ข
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มาตรฐานหองน้ํา

ภาคผนวก ค
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยาง)
สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ
ฝายประมาณราคา
กองสถาปตยกรรม
ประเภท อาคารหองน้ํา – สวม สาธารณะ (ฐานรากตอกเสาเข็ม)
เจาของอาคาร กระทรวงมหาดไทย
สถานที่กอสราง ทั่วไป
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
แบบเลขที่ อ. 3.51 - 01
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539
ลําดับที่
1
2
3
4

รายการ
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม

แบบ ปร. 5
กรมโยธาธิการ

คาวัสดุและคาแรงงาน FACTOR F รวมคากอสราง หมายเหตุ
จํานวนเงิน/บาท
รวมเปนเงิน/บาท
194,618
1.31852
256,608

เงินลวงหนาจาย...............%
เงินประกันผลงานหัก............%
ดอกเบี้ยเงินกู....................%
สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
คิดเปนเงินประมาณ
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 11.25 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ
22,755 บาท/ตร.ม.

256,608
256,000
(สองแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน)

ประมาณการโดย ……………………………….
……………………………….
ตรวจ

………………………………. หัวหนาฝายประมาณราคา
(นายสุชาติ ภูรีสารศัพท)

เห็นชอบ

………………………………. ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม
(นางวันเพ็ญ ปานขาว)

ภาคผนวก ค
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รายการ

รวมยอดยกไป

1 งานโครงสรางวิศวกรรม
1.1 เสาเข็มไมเบญจพรรณ dia 6” x 6.00 ม.
1.2 ขุดดิน
1.3 ทรายหยาบ
1.4 คอนกรีตหยาบ
1.5 คอนกรีต ค. 1
1.6 ไมแบบ 38 ตร.ม.
- คาแรงไมแบบ
- ไมเครา
- ตะปู
1.7 เหล็กเสริม
- dia 6 มม.
- dia 9 มม.
- dia 12 มม.
- dia 15 มม.
1.8 ลวดผูกเหล็ก

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง อาคารหองน้ํา – สวม สาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

119
9
171
147
9

16
9
3
1
4
30
38
9
12

จํานวน

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ตน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ลบ.ฟ.
กก.

หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 1/4
รายการที่
พ.ศ. 2539

300
215
927
950
265
240
16
10.96
9.97
9.80
9.58
16
4,800
645
927
3,800
7,950
2,160
192
1,304
90
1,676
1,408
144
115
68
34
249
294
75
2
2
2
2
-

1,840
612
102
249
1,176
2,850
238
18
342
294
-

6,640
612
747
1,176
4,976
7,950
2,850
2,160
192
1,542
108
2,018
1,702
144
32,817

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง

ฐานรากตอกเสาเข็ม
แบบเลขที่ อ. 3.51 – 01
ประมารการเมือ่ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม

มาตรฐานหองน้ํา

4 งานกออิฐและผนัง
4.1 ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน
4.2 เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.
4.3 ฉาบปูนเรียบผนัง
4.4 ฉาบปูนโครงสราง
4.5 ฉาบปูนบุกระเบื้องเคลือบ 4” x 4”
รวมยอดยกไป
41
29
55
10
27

ตร.ม.
ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

58 แผน
15 ครอบ
88 ตร.ม.
24 ตร.ม.

หนวย

3 งานมุงหลังคา
3.1 กระเบือ้ งลอนคู 0.50 x 1.20 ม.
3.2 ครอบปรับมุม (ซาย - ขวา)
3.3 ตะปูเกลียวยึดกระเบือ้ ง
3.4 คาแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู

จํานวน

19 ลบ.ฟ.
5 กก.
23 ตร.ม.

รายการ

แบบ ปร. 4 แผนที่ 2/4
รายการที่
พ.ศ. 2539

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
32,817
755
14,345
14,345
16
80
80
1,334
58
1,334
35
2,030
2,030
45
675
675
2
176
176
360
15
360
125
5,125
1,845
45
6,970
75
2,175
725
25
2,900
31
1,705
1,870
34
3,575
31
310
400
40.00
710
217
5,859
2,349
87.00
8,208
74,180

ฐานรากตอกเสาเข็ม
แบบเลขที่ อ. 3.51 – 01
ประมารการเมือ่ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม

รวมยอดยกมา
2 งานทําโครงหลังคาไม
2.1 ไมใชทําโครงหลังคา
2.2 ตะปู
2.3 คาแรงประกอบโครงหลังคาไม

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง อาคารหองน้ํา – สวม สาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค

95

96

ภาคผนวก ค

รวมยอดยกมา

รายการ

รวมยอดยกไป

8 งานทาสี
8.1 ทาสีพลาสติก
8.2 ทาสีน้ํามัน

7 งานสุขภัณฑ
7.1 โถสวมนั่งยอง ชนิดราดน้ําสีขาว
7.2 ฝาเกลียวทองเหลือง dia 4”

6 งานประตู - หนาตาง
6.1 ประตู ขนาด 0.70 x 1.80 ม.

5 งานพื้น
5.1 พื้นผิวปูกระเบื้องโมเสด 2” x 2”
5.2 พื้นผิวขัดมันเรียบ

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง อาคารหองน้ํา – สวม สาธารณะ
สถานที่กอสราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

7 ตร.ม.
9 ตร.ม.
3 ชุด
3 ชุด
3
ฝา
65 ตร.ม.
34 ตร.ม.

จํานวน หนวย

-

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
74,180
288
2,569
2,016
553
79
34
558
306
252
28
3,300
9,900
9,900
441
1,560
1,323
237
79
150
510
450
60
20
25
3,510
1,625
1,885
29
30
2,006
1,020
986
29
94,793

ฐานรากตอกเสาเข็ม
แบบ ปร. 4 แผนที่ 3/4
แบบเลขที่ อ. 3.51 – 01
รายการที่
ประมารการเมือ่ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2539

มาตรฐานหองน้ํา

รวมยอดยกมา

รายการ

รวมคาวัสดุและแรงงาน

11 งานอื่นๆ (ถามี) เพื่อใหครบถวนตามรูปแบบ
และรายการ

10 งานระบบสุขาภิบาล

9 งานระบบไฟฟา

8 งานเบ็ดเตล็ด
8.1 ทอ dia 1 ½ ” ยาว 0.30 ม.

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง อาคารหองน้ํา – สวม สาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

3

จํานวน

จุด

หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 4/4
รายการที่
พ.ศ. 2539

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
94,793
20
60
15
5
75
5,050
94,700
194,618

ฐานรากตอกเสาเข็ม
แบบเลขที่ อ. 3.51 – 01
ประมารการเมือ่ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค
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มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยาง)
แบบ ปร. 5
สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ
ฝายประมาณราคา
กองสถาปตยกรรม
กรมโยธาธิการ
ประเภท มาตรฐานสวมสาธารณะ
เจาของอาคาร กระทรวงมหาดไทย
สถานที่กอสราง ทั่วไป
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
จํานวน 18 แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2543
ลําดับที่
1
2
3
4

รายการ
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม

คาวัสดุและคาแรงงาน FACTOR F รวมคากอสราง หมายเหตุ
จํานวนเงิน/บาท
รวมเปนเงิน/บาท
1,358,190
1.29863
1,763,786

เงินลวงหนาจาย............... 0.00%
เงินประกันผลงานหัก........... 0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู.................... 9.00%
สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
1,763,786
คิดเปนเงินประมาณ
1,763,000
ตัวอักษร
( หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถวน )
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 11.25 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ
22,755 บาท/ตร.ม.
ประมาณการโดย ……………………………….
ตรวจ

………………………………. หัวหนาฝายประมาณราคา
(นายสุชาติ ภูรีสารศัพท)

เห็นชอบ

………………………………. ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม
(ม.ล.ภุมรีรัตน จงเจริญสุข)

ภาคผนวก ง
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หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง
1.1 ขุดดินหกเหลี่ยมกลวง ขนาด dia 0.15 x 6.00 ม.
1.2 ขุดดิน
1.3 ทรายรองพื้น
1.4 คอนกรีตหยาบ
- คอนกรีต ค.2
1.5 ไมแบบ
- คาแรงไมแบบ
- ไมเครา
- เสาค้ํา
- ตะปู
1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต
- SR - 24 dia 6 มม.
dia 9 มม.
- SD - 24 dia 12 มม.
dia 16 มม.
- ลวดผูกเหล็ก

1

รวมยอดยกไป

รายการ

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

126
51
42
3.80
41
205
257
61
45
51
377
1,080
1,182
1,600
80
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ตน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ลบ.ฟ.
ตน
กก.

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 1 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

300
1,820
2,050
315
285
85
13
11.20
10.40
9.80
9.50
16
37,800
6,916
84,050
64,575
17,385
3,825
663
4,222
11,232
11,584
15,200
1,360
98
67
39
288
231
87
2.31
2.31
2.31
2.31
-

12,348
3,417
1,638
1,094
9,471
22,359
871
2,495
2,730
3,696
-

50,148
3,417
1,638
8,010
93,521
64,575
22,359
17,385
3,825
663
5,093
13,727
14,314
18,896
1,360
318,931

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

รวมยอดยกไป

1.7 เหล็กรูปพรรณ
- [ 100 x 50 x 5 x 7.5 x 9.36 กก./ม. ]
- [ 100 x 50 x 20 x 3.2 x 5.50 กก./ม. ]
- แปเหล็กชุมสังกะสี 61 x 26 x 1.00 มม.
- PL 0.15 x 0.20 ม. หนา 6 มม.
- PL หางปลา 0.10 x 0.30 ม. หนา 6 มม.
- Bolt dia 12 มม. x 0.40 ม.
- สีกันสนิม

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

910
638
393
6
29
24
89
กก.
กก.
เมตร
แผน
แผน
ชุด
ตร.ม.

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 2 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
318,931
14
12,740
6,370
7
19,110
14
8,932
4,466
7
13,398
35
13,755
1,965
5
15,720
40
240
240
38
1,102
1,102
30
720
720
40
3,560
3,026
34
6,586
375,807

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง

101

102

ภาคผนวก ง

2

ลําดับที่

รวมยอดยกไป

2.2 งานฝาเพดาน
- ฝาเพดานยิบซั่มบอรด 9 มม. ชนิดกันความชืน้
ฉาบรอยตอเรียบโครงเคราเหล็กอาบสังกะสี@0.40x1.00ม.
- ฝาเพดานอลูมิเนียมอบสีแผนตัวซีชิดกันโครงเครา
เหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.
- ไมอบฝา ¾”x 2”

รวมยอดยกมา
หมวดงานสถาปตยกรรม
2.1 งานหลังคา
- หลังคาซีเพคโมเนีย
- ครอบสันโคง
- ครอบสามทาง Y
- ตะเฆรางสแตนเลส
- เชิงชายไมเนื้อแข็ง 1” x 8”
- ปดลอนไมเนื้อแข็ง ¾” x 8”
- คาแรงมุงหลังคา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

1,257
119
3
8.5
45
45
111
42
57
46
-

-

เมตร

ตร.ม.

ตร.ม.

แผน
แผน
แผน
เมตร
เมตร
เมตร
ตร.ม.

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 3 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
375,807
12
15,084
15,084
24
2,856
2,856
49
147
147
350
2,975
425
50
3,400
120
5,400
5,400
75
3,375
3,375
2,220
20
2,220
295
12,390
12,390
980
55,860
55,860
20
920
920
477,459

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

2.4 งานพื้น
- พื้น คสล. บุกระเบือ้ งเซรามิคขนาด 8” x 8”
สลับทรายลาง
- พื้น คสล. บุกระเบือ้ งเซรามิคขนาด 8” x 8”
- พื้น คสล. ผิวทรายลางเซาะรอง

2.3 งานผนัง
- ผนังกออิฐมอญเต็มแผน
- ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน
- เสาเอ็น คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.
- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8” x 8”
- ผนังฉาบปูนเรียบ
- ผนังฉาบปูนเซาะรอง
- ผนังฉาบปูนโครงสรางเสา - คาน
- บัวทับหลัง คสล. ยขนาด 0.10 x 0.20 ม.
- บัวปูนปน ขนาด 5x 2.5 ซม.

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

20
81
125
158
158
54
61
34
31
10
39
5.4
ตร.ม
ตร.ม

ตร.ม

ตร.ม
ตร.ม
เมตร
เมตร
ตร.ม
ตร.ม
ตร.ม
เมตร
เมตร

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 4 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
477,459
259
1,580
5,180
79
6,760
126
10,206
4,212
52
14,418
120
15,000
15,000
222
35,076
15,958
101
51,034
34
5,372
6,162
39
11,534
34
1,836
4,266
79
6,102
34
2,074
4,087
67
6,161
320
10,880
10,880
112
3,472
3,472
390
3,900
3,900
268
10,452
4,524
116
14,976
240
1,296
1,296
622,992

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

103

104

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

2.5 งานประตู - หนาตาง
- D1
- D2
- D3
- D4
- W1
- W2
- W3

-

รวมยอดยกมา
พื้น คสล. ผิวทรายลาง
พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ
พื้นโรยกรวด
บัวเชิงผนังผิวทรายลาง

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

3
47
9
11
7
2
1
1
6
1
12
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ตร.ม
ตร.ม
ตร.ม
เมตร

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 5 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
622,992
240
720
720
1,175
25
1,175
50
450
450
120
1,320
1,320
4,280
29,960
29,960
7,997
15,994
15,994
8,800
8,800
8,800
5,610
5,610
5,610
3,490
20,940
20,940
1,670
1,670
1,670
3,490
41,880
41,880
751,511

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

2.6 งานสุขภัณฑ
- โถสวมนั่งยอง C – 201 สีขาว
- โถสวมชนิดนั่งราบ C – 665 สีขาว
- โถสวมชักโครกนั่งราบ C – 184 สีขาว
- อางลางหนา C – 007 สีขาว
- อางลางหนา C – 013 สีขาว
- โถปสสาวะชาย C – 57 สีขาว
- สายฉีดชําระ C – 666 สีขาว
- ที่ใสกระดาษชําระ C – 814 สีขาว
- ขอแขวนผา C – 809 สีขาว
- แผงกัน้ ทีป่ ส สาวะชาย C – 306 สีขาว
- ราวจับคนพิการทอแสตนเลส dia 5 ซม.
(สําหรับโถสวม) CT -791 , CT - 791
- ราวจับคนพิการทอแสตนเลส dia 5 ซม.
(สําหรับอางลางหนา) CT - 796
- กระจกเงาอยางดี หนา 5 มม.

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 6 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

จํานวน หนวย

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
751,511
900
5 ชุด
4,500
455
91
4,955
1,230
2 ชุด
2,460
182
91
2,642
4,120
1 ชุด
4,120
261
261
4,381
2,320
6 ชุด
13,920
1,566
261
15,486
1,760
1 ชุด
1,760
261
261
2,021
5,910
4 ชุด
23,640
1,044
261
24,684
420
8 อัน
3,360
728
91
4,088
120
8 อัน
960
720
90
1,680
130
8 อัน
1,040
280
35
1,320
910
3 อัน
2,730
270
90
3,000
6,000
1 ชุด
6,000
6,000
8,500
1 ชุด
8,500
8,500
808
4.8 เมตร
3,878
3,878
834,146

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

105

106

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

2.9 งานเบ็ดเตล็ด
- ปายสัญลักษณหองน้าํ

2.8 งานทาสี
- ทาสีพลาสติก
- ทาสีนา้ํ มัน (สําหรับทาไม)

2.7 งานบันได
- ลูกขั้นบันได ผิวทรายลาง
- ขอบทรายลาง กวาง 0.20 ม. สูง 0.10 ม.
- ราวจับแสตนเลส dia 5 ซม.

รวมยอดยกมา
- กลองไฟไมเนื้อแข็ง 1” x 8”
- เคานเตอร คสล. บุกระเบื้องเซรามิค 8” x 8”

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

4.8
4.8
11.5
9.5
21
170
42
LS.
ตร.ม
ตร.ม

เมตร
เมตร
เมตร

เมตร
เมตร

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 7 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
834,146
270
1,296
1,296
1,630
7,824
7,824
240
2,760
2,760
240
2,280
2,280
1,480
31,080
31,080
30
5,100
5,780
34
10,880
35
1,470
1,428
34
2,898
1,800
894,964

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

3

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

รวมยอดยกมา
หมวดงานระบบสุขาภิบาล
3.1 งานเดินทอโสโครก PVC CLASS 8.5
- ทอขนาด dia 6”
- ทอขนาด dia 4”
- ทอขนาด dia 3”
- ทอขนาด dia 2”
ของอ 45๐
- ขนาด dia 6”
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 2”
ของอ 90๐
- ขนาด dia 6”
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 3”
- ขนาด dia 2”

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

16
12
4
8
2
10
5
1
2
1
4
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว

ม.
ม.
ม.
ม.

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 8 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
894,964
360
5,760
1,760
110
7,520
170
2,040
660
55
2,700
105
420
140
35
560
50
400
200
25
600
230
460
140
70
600
75
750
250
25
1,000
10
50
100
20
150
290
295
90
90
385
75
150
50
50
200
35
35
20
20
55
15
60
80
80
140
908,874

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

107

108

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกมา

รวมยอดยกไป

สามทาง y 45
- ขนาด dia 6”
- ขนาด dia 6” x 4”
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 3” x 2”
สามทาง TY 90๐
- ขนาด dia 2”
สามทาง T
- ขนาด dia 6” x 2”
- ขนาด dia 4” x 2”
ขอตอลด
- ขนาด dia 6” x 3”
FCO
- ขนาด dia 6”
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 3”

๐

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

2
6
3
4
2
2
1
1
1
1
1
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 9 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
908,874
740
1,480
450
225
1,930
550
3,300
990
165
4,290
160
480
150
50
630
105
420
140
35
560
35
140
80
20
220
300
600
180
90
780
105
105
35
35
140
200
200
60
60
260
750
750
225
225
975
440
440
135
135
575
375
375
115
115
490
919,724

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

3.2 งานเดินทอระบายน้ําทิ้ง PVC CLASS 8.5
- ทอขนาด dia 4”
- ทอขนาด dia 3”
- ทอขนาด dia 2”
ของอ 45๐
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 3”
- ขนาด dia 2”
ของอ 90๐
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 3”
- ขนาด dia 2”
รวมยอดยกไป

ขอตอออน
- ขนาด dia 6”
อุปกรณยึดแขวนทอ
คาทดสอบทอ

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 10 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

จํานวน หนวย

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
919,724
1,500
1 ตัว
1,500
450
450
1,950
1 LOT
2,700
1 LOT
1,500
170
16 ม.
2,720
880
55
3,600
105
12 ม.
1,260
420
35
1,680
50
20 ม.
1,000
500
25
1,500
75
2 ตัว
150
50
25
200
30
5 ตัว
150
100
20
250
10
20 ตัว
200
400
20
600
75
2 ตัว
150
50
25
200
35
2 ตัว
70
40
20
110
15
10 ตัว
150
200
20
350
934,364

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง

109

110

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกมา

สามทาง Y 45
- ขนาด dia 4” x 3”
- ขนาด dia 4” x 2”
- ขนาด dia 3”
- ขนาด dia 3” x 2”
สามทาง YY 45๐
- ขนาด dia 2”
ขอตอลด
- ขนาด dia 3” x 2”
- ขนาด dia 2” x 1 1/2”
FD (FLOOR DRAIN)
- ขนาด dia 2”
P-TRAP
- ขนาด dia 2”
FCO
- ขนาด dia 4”
- ขนาด dia 2”
รวมยอดยกไป

๐

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

2
11
2
10
10
2
10
12
12
2
2
ตัว
ตัว

ตัว

ตัว

ตัว
ตัว

ตัว

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 11 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
934,364
165
330
100
50
430
140
1,540
495
45
2,035
85
170
60
30
230
105
1,050
350
35
1,400
35
350
200
20
550
20
25
50
40
90
15
150
200
20
350
290
3,480
1,080
90
4,560
150
1,800
540
45
2,340
440
880
270
135
1,150
375
7580
230
115
980
948,479

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

3.3 งานเดินทอประปา GS – P CLASS B
- ทอขนาด dia 2”
- ทอขนาด dia 1 1/2”
- ทอขนาด dia 1”
- ทอขนาด dia 3/4”
ของอ 90๐
- ขนาด dia 2”
- ขนาด dia 1”
- ขนาด dia 3/4”

ขอตอออน
- ขนาด dia 4”
อุปกรณยึดแขวนทอ
คาทดสอบทอ

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 12 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

จํานวน หนวย

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
948,479
1,000
1 ตัว
1,000
300
300
1,300
1 LOT
2,300
1 LOT
1,300
65
18 ม.
1,170
540
3
1,710
45
6 ม.
270
150
25
420
25
36 ม.
900
720
20
1,620
15
12 ม.
180
240
20
420
30
5 ตัว
150
100
20
250
10
20 ตัว
200
400
20
600
5
10 ตัว
50
200
20
250
958,649

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

111

112

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

สามทาง T
- ขนาด dia 2” x 1”
- ขนาด dia 1 1/2” x 1”
ขอตอลด
- ขนาด dia 2” x 1 1/2"
- ขนาด dia 1 1/2” x 1”
- ขนาด dia 1” x 3/4”
ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง
- ขนาด dia 3/4”
ของอ 90 เกลียวใน 1 ทาง
- ขนาด dia 3/4”
สามทาง T เกลียวใน 1 ทาง
- ขนาด dia 1” x 3/4”

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

5
5
1
1
6
30
6
20
ตัว

ตัว

ตัว

ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 13 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
958,649
50
250
125
25
375
30
150
100
20
250
20
20
20
20
40
15
15
20
20
35
10
60
120
20
180
5
150
600
20
750
10
60
120
20
180
25
500
400
20
900
961,359

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

รวมยอดยกไป

รายการ

รวมยอดยกมา
ขอตอเกลียวนอก 1 ทาง
- ขนาด dia 2”
- ขนาด dia 1”
ขอตอเกลียวใน 1 ทาง
- ขนาด dia 1” x 3/4"
กอกน้ํา
- ขนาด dia 3/4”
STOP VALVE
- ขนาด dia 3/4”
GATE VALVE
- ขนาด dia 1”
- ขนาด dia 3” x 3/4”
METER
- ขนาด dia 2”
อุปกรณยึดแขวนทอ
คาทดสอบทอ

ลําดับที่

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 14 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

จํานวน หนวย

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
961,359
20
2 ตัว
40
40
20
80
10
10 ตัว
100
200
20
300
5
2 ตัว
10
40
20
50
250
2 ตัว
500
100
50
600
200
22 ตัว
4,400
1,100
50
5,500
600
5 ตัว
3,000
500
100
3,500
450
1 ตัว
450
50
50
500
20,000
1 ชุด
20,000
20,000
1 LOT
3,800
1 LOT
2,100
997,789

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง

113

114

ลําดับที่

ภาคผนวก ง

รวมยอดยกไป

รวมยอดยกมา
3.4 งานเดินทอระบายอากาศ PVC CLASS 8.5
- ทอขนาด dia 2”
- ทอขนาด dia 1 1/2”
ของอ 90๐
- ขนาด dia 2”
- ขนาด dia 1 1/2”
สามทาง T
- ขนาด dia 2”
- ขนาด dia 2” x 1/2"
- ขนาด dia 1 1/2”
ขอตอลด
- ขนาด dia 2” x 1/2"
AVC
- ขนาด dia 2”
ขอตอออน
- ขนาด dia 2”

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

40
24
15
10
5
3
10
1
1
1
ตัว

ตัว

ตัว

ตัว
ตัว
ตัว

ตัว
ตัว

ม.
ม.

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 15 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
997,789
50
2,000
1,000
25
300
35
840
480
20
1,320
15
225
300
20
525
10
100
200
20
300
15
75
100
20
175
25
75
60
20
135
10
100
200
20
300
15
15
20
20
35
370
370
110
110
480
500
500
150
150
650
1,004,709

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

รวมยอดยกไป

3.5 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
- งานวางทอระบายน้ํา คสล. dia 0.40 ม. (มอก.ชัน้ 2)
- บอพัก คสล. สําหรับทอ dia 0.40 ม. (ฝาปด คสล.)
- บอบําบัดน้าํ เสีย ขนาด 12 ลบ.ม./วัน

อุปกรณยึดแขวนทอ
คาทดสอบทอ

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 16 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

จํานวน หนวย

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
1,004,709
1 LOT
700
1 LOT
400
500
10 ม.
5,000
3,000
300
8,000
2,500
2 บอ
5,000
2,000
1,000
7,000
227,500 227,500
1 ชุด
80,000 307,500
80,000
1,328,309

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง

115

116

ภาคผนวก ง

4

ลําดับที่

รวมยอดยกไป

หมวดงานระบบไฟฟา
4.1 LOAD CENTER MAIN 2P-20 AT 4 CRT 15 AT
พรอมลูกเชอรกิต 4 อัน
4.2 โคมไฟฟา
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลองเหล็กพับเปลือย
หลอด 1 – 36 W
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลองเหล็กพับเปลือย
หลอด 1 – 18 W
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนตกลองเหล็กพับแบบ V-SHAPE
หลอด 1 – 36 W
- ดวงโคม DOWN LIGHT OR SILVER REFLECTOR
ขนาด 6” หลอด COMPACT FCUCRESCENT 1-7 W.
4.3 สวิตชเดี่ยวทางเดียว ขนาด 15A – 250 V.

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

1
5
1
9
19
18
ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 17 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
1,328,309
2,280
2,280
300
300
2,580
330
1,650
400
80
2,050
280
280
80
80
360
400
3,600
720
80
4,320
280
5,320
1,520
80
6,840
75
1,350
900
50
2,250
1,346,709

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

ลําดับที่

4.7 เบ็ดเตล็ด

4.6 หลักสายดิน

4.5 ทอรอยสายไฟฟา
- EMT ½"
- EMT ¾"
- EMT 1”

รวมยอดยกไป

4.4 สายไฟฟา
- 2.5 mm2 THW
- 10 mm2 Bc
- 2 c – 4/2.5 mm2 NYY – GRD 1”c

รวมยอดยกมา

รายการ

ประมาณราคาคากอสราง มาตรฐานสวมสาธารณะ
สถานที่กอ สราง
ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการ
ประมาณการโดย

356
7
7
111
21
5
1
ชุด

เมตร
เมตร
เมตร

เมตร
เมตร
เมตร

จํานวน หนวย

แบบ ปร. 4 แผนที่ 17 / 18
รายการที่
พ.ศ. 2543

รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คาแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรง
1,346,709
6
2,136
1,068
3
3,204
24
168
42
6
210
51
357
42
6
399
419
2,109
1,332
12
3,441
27
567
315
15
882
40
200
95
19
295
900
900
150
150
1,050
2,000
1,358,190

แบบเลขที่ ม. 43816 - ม. 438
ประมารการเมือ่ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง

117

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-----------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
ดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐานการ
บริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย มาตรฐานโรงฆ า สั ต ว มาตรฐานสถานี ข นส ง
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานการส ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐาน
การจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับ ผิด ชอบ มาตรฐานดา นการทะเบีย นและการอนุญ าต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับ ผิด ชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่ง แวดลอ ม มาตรฐานการพัฒ นา
ป า ชุ ม ชน มาตรฐานการดู แ ลโบราณสถาน มาตรฐานการส ง เสริ ม
ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการสงเสริม
การทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบีย บกฎหมายที่เ กี่ย วของ และมีความถู กตอ ง เหมาะสมสําหรับองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐาน
ดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
----------------------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุม ภารกิจ
ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น
และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
2. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
3. นายกเทศมนตรีนครขอนแกน
4. นายกเทศมนตรีเมืองอางทอง
5. นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร
6. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี
7. นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง
8. นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
9. นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
10. นายกเทศมนตรีตําบลจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. นายกเทศมนตรีตําบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม
12. นายกเทศมนตรีตําบลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
13. นายกเทศมนตรีตําบลเวียงสา จังหวัดนาน
14. นายกเทศมนตรีตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม
15. นายกเทศมนตรีตําบลตนเปา จังหวัดเชียงใหม
16. นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย
17. นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาชัย จังหวัดชัยนาท
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางลึก จังหวัดชุมพร
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว จังหวัดพังงา
22. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดนครปฐม

ประธานคณะทํางาน
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23. ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี
24. ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
26. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
27. ผูแทนสํานักสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. ผูแทนอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
31. ผูแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
32. ผูแทนสํานักงานพัฒนาการการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
33. ผูแทนกรุงเทพมหานคร
34. ผูแทนนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
35. ผูแทนนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ริ้วธงชัย
ศรีโสภา
รัตนไชย
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอือ้ น
เกิดขวัญ
เหรา

วาที่ ร.ต.ธานินทร
นายวีระศักดิ์
นางราตรี
นายอวยชัย
นายอดิเรก
นายวัชรินทร
นายพีรวิทย
นางพีรญา
นายกิตติธัช
นางรัชนี

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

