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กฎกระทรวง 

สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะของคน  หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเป้ือนอุจจาระ

หรือปัสสาวะ   
“การจัดการสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  กระบวนการดําเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ  การเก็บ  

การขน  และการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
“ส้วม”  หมายความว่า  สถานที่ที่จัดไว้สําหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ  และให้หมายความรวมถึง

ระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 
“ส้วมสาธารณะ”  หมายความว่า  ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ   

ทั้งกรณีที่ มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ  และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้ 
เพื่อให้บริการภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน   

“ส้วมเคลื่อนที่”  หมายความว่า  ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
“ส้วมชั่วคราว”  หมายความว่า  ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร  และให้หมายความรวมถึง 

ส้วมประกอบสําเร็จรูป 
“การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกําจัด 

สิ่งปฏิกูลแบบตดิกับที่  แล้วนําไปยังระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด  น้ําซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้ 

เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
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“การกําจัดสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  การบําบัด  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูล 
ให้ปราศจากมลภาวะ  สภาพอันน่ารังเกียจ  หรือการก่อให้เกิดโรค  เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือทําลาย   

“ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่”  หมายความว่า  กระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลสําหรับ
อาคารประเภทต่าง ๆ  เช่น  บ้านพักอาศัย  อาคารชุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร 

“ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม”  หมายความว่า  กระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่  ส้วมเคลื่อนที่  หรือจากสถานที่ต่าง ๆ  มากําจัดรวม 

“กากตะกอน”  หมายความว่า  ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
“ผู้มีหน้าที่จดัการสิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า   
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา  ๑๘  

วรรคสอง 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจดําเนินการร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามมาตรา  ๑๘  

วรรคสอง 
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม 
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๙ 
ข้อ ๓ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินค้า  การชุมนุม  การชุมนุมสาธารณะ  

หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน  ซึ่งใช้เวลาในการดําเนินการตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไป   
ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการดําเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มีส้วม  ส้วมสาธารณะ  ส้วมเคลื่อนที่  หรือส้วมชั่วคราว  
ที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙  แล้วแต่กรณี  สําหรับให้บริการอย่างเพียงพอ 

เม่ือการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น  ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว  
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบร้ือถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ   
ในการนี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอํานาจตรวจสอบความเรียบร้อย 
ในการร้ือถอนและปรับสภาพพื้นที่ดั งกล่าว  หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกคําสั่ งให้ผู้จัด 
หรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้   

ข้อ ๕ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว 
ที่ถูกสุขลักษณะตามข้อ  ๘  หรือข้อ  ๙  แล้วแต่กรณี  สําหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด  ๑ 
สุขลักษณะของส้วม 

 
 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มี
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ  ๑๔  วรรคหนึ่ง  (๒) 

ในกรณีที่ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหน่ึงเป็นระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เม่ือระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดที่ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
ตามข้อ  ๑๔  วรรคหน่ึง  (๒) 

การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกําจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง  
น้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ  ๑๕  วรรคหน่ึง 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องดําเนินการ 
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแลพื้น  ผนัง  เพดาน  โถส้วม  โถปัสสาวะ  และที่เปิดและปิดน้ําของโถส้วมและโถปัสสาวะ 
ให้สะอาด  รวมทั้งต้องบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน   

(๒) จัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใช้งาน 
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสําหรับทําความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และอยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม  

ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
(๕) จัดให้มีสายฉีดน้ําชําระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือกระดาษชําระชนิดยุ่ย

และกระจายตัวได้ง่ายเม่ือเปียกน้ําซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษชําระเป็นชนิด 
ที่ไม่สามารถท้ิงลงในโถส้วมได้หรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชําระได้ให้รวบรวม
กระดาษชําระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  อยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม  
และเก็บขนไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระที่ใช้แล้ว 

(๖) ในส้วม  ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี   
(๗) ประตูห้องส้วม  ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอาด  มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่สามารถ 

ไขจากด้านนอกได้  โดยประตูต้องเปิดออกจากด้านใน  เป็นบานพับ  บานเลื่อน  หรือเป็นรูปแบบอื่น  
เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้   

(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นําข้อ  ๖  มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม 
ประเภทของอาคารหรือสถานท่ีที่ให้บริการส้วมสาธารณะซ่ึงต้องดําเนินการตามวรรคหน่ึงและ

วรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่  ต้องดําเนินการ 
ให้ส้วมเคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  โดยให้นําสุขลักษณะในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  และให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มากกว่าถังเก็บกักน้ําสะอาด   
โดยท่อระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพดี  ไม่แตกหรือชํารุด  และสามารถป้องกันสัตว์  
แมลง  หรือพาหะนําโรคได้  ทั้งนี้  ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศท่ีสูงพ้นหลังคาของยานพาหนะ 
หรือแพ  หรืออยู่ในตําแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

(๒) เม่ือถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งาน  ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดในระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล 
ที่ได้มาตรฐานตามข้อ  ๑๔   

(๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล  การระบายน้ําทิ้งและกากตะกอนต้องผ่าน
การกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  โดยน้ําทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ  ๑๕  วรรคหน่ึง 

(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่แพใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําหรือแพท่ีมีส้วมเคลื่อนที่  ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล 
หรือไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกําจัดได้  ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดิน  
โดยให้นําข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๙ ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว  ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ  และต้องดําเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้น  ผนัง  หลังคา  และประตูของห้องส้วม  รวมท้ังสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย  ม่ันคง  
แข็งแรง  ทนทานต่อการรับน้ําหนัก  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ  และดูแลให้สะอาด
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

(๒) จัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาดและเพียงพอสําหรับใช้งาน 
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสําหรับทําความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน 
(๔) จัดให้มีสายฉีดน้ําชําระท่ีสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือกระดาษชําระชนิดยุ่ย

และกระจายตัวได้ง่ายเม่ือเปียกน้ําซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้  ในกรณีที่กระดาษชําระเป็นชนิดที่ไม่สามารถ 
ทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชําระได้ให้รวบรวมกระดาษชําระ 
ที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด  อยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม  และเก็บขน
ไปกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชําระที่ใช้แล้ว 

(๕) จัดให้มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ  ๖  วรรคหน่ึง  หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลตามข้อ  ๘  
วรรคหน่ึง  (๑)  และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกําจัดในระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
ตามข้อ  ๑๔  วรรคหน่ึง  (๒)   



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

(๖) เม่ือเสร็จสิ้นการใช้งาน  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง  และรื้อถอน  รวมทั้งปรับพื้นที่
ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 
สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล  ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้ มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จําเป็นตามที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒   

ที่มีจํานวนเพียงพอกับการให้บริการ 
(๒) ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะ 

ที่ทําการสูบสิ่งปฏิกูล  เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุรําคาญ 
(๓) ทําความสะอาดท่อสําหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้ําสะอาด

จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ  และทําความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล 
ด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 

(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือร่ัวไหล  ให้ทําลายเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วทําความสะอาด
ด้วยน้ํา 

(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดังกล่าว  รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์
สําหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล   

(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปากปิดจมูก  
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกคร้ัง
หลังการปฏิบัติงาน 

(๗) ต้องทําความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง  
น้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสีย  หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม 
ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ํา  คู  คลอง  หรือแหล่งน้ําธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
(๙) ห้ามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น  และห้ามนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 
(๑๐) ดําเนินการอื่นใดตามที่ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๑๑ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่สูบและขนส่ิงปฏิกูล 
ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  และได้รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธบิดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๒ ยานพาหนะสําหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน  โดยสามารถปิดได้มิดชิด  ไม่ร่ัวซึม  

และป้องกันกลิ่น  สัตว์  แมลง  หรือพาหะนําโรคได้ 
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่ร่ัวซึม 
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้  และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ

ที่ใช้การได้ดี 
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล  เช่น  ถังใส่น้ํา  ไม้กวาด  

และน้ํายาฆ่าเชื้อ   
(๕) บนตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า  “ใช้เฉพาะขนสิ่งปฏิกูล”  โดยสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น  ให้แสดงชื่อของราชการ 

ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถัง 
ที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  โดยอยู่ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน   

ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ 
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น  ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  โดยอยู่ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดงรหัส
หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน 
ของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล  ในตําแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  โดยตัวอักษรต้องมี
ความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร  ในกรณีที่ ได้ รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง   
ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก  และให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่น 
ไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๓ ในการขนสิ่งปฏิกูล  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดเส้นทางและออกเอกสารกํากับ
การขนส่ิงปฏิกูล  เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล   

เอกสารกํากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมวด  ๓ 
สุขลักษณะในการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
 

ข้อ ๑๔ ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ  ได้แก่ 
(๑) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ 
(๒) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลรวม 
ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหน่ึง  ต้องมีประเภท  ขนาด  ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน  

และวิธีการระบายน้ําทิ้ งที่ ได้มาตรฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๕ ในการระบายน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว  น้ําทิ้งและกากตะกอน
ต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  ไม่เกินปริมาณที่ รัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia  coli)  
ในน้ําทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่ รัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๖ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลได้รับ 
การตรวจสุขภาพประจําปี  และได้ รับการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูล  ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๗ ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูล  และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดังกล่าว  รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์
สําหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๑๘ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทําหน้าที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผ้าปิดปาก  
ปิดจมูก  และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง  รวมทั้งต้องทําความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยาง
หุ้มแข้งทุกคร้ังหลังการปฏิบัติงาน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ มีหน้ าที่ จัดการสิ่ งปฏิ กูลหรือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายหรือได้ รับใบอนุญาต 
ซึ่งดําเนินการหรือได้รับอนุญาตอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๒๐ มิให้นํามาตรฐานของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับกับเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย  อาคาร  หรือสถานท่ีตามข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง  ที่ได้ติดตั้งระบบกําจัด 
สิ่งปฏิกูลอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๑ มิให้นําหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทําประตูห้องส้วมในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  (๗)   
ที่กําหนดให้ประตูต้องเปิดออกจากด้านใน  เป็นบานพับ  หรือบานเลื่อน  มาใช้บังคับกับเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะตามข้อ  ๗  และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ตามข้อ  ๘  ซึ่งได้ดําเนินการอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่กําหนด 
การควบคุมดูแลสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูลไว้เป็นการเฉพาะ  ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอน 
การดําเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การเก็บ  ขน  และกําจัด  เพ่ือให้การจัดการสิ่งปฏิกูลเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  
อันทําให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค  สมควรกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


