การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามกฎหมาย เรื่องห้ องนํา้ ห้ องส้ วม ตามกฎหมายใหม่
ตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ข้อ 1
ในสถานที่ทาํ งานของลูกจ้างให้นายจ้างจัดให้มี... (2) ห้องนํ้าและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กาํ หนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยูใ่ น
สภาพที่ถูกสุ ขลักษณะเป็ นประจําทุกวัน
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อแก้ไขปรับปรุ งข้อกําหนดใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับห้องนํ้าและห้องส้วม เพื่อให้ใช้เป็ นกฎหมายกลาง และให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิยงิ่ ขึ้น เนื้อหาที่สาํ คัญๆ ของการแก้ไขได้แก่
- กําหนดให้ขอ้ กําหนดเรื่ องแบบและจํานวนห้องนํ้าและห้องส้วม ให้เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 เว้นแต่กฎหมายอื่นจะกําหนดไว้โดยที่ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39
จึงให้ใช้ตามกฎหมายนั้น
- แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดลักษณะของห้องนํ้าและห้องส้วมให้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น
- ปรับปรุ งตารางท้ายกฎกระทรวง เรื่ องจํานวนห้องนํ้าและห้องส้วมของอาคาร ที่น่าสนใจ
- สําหรับโรงงานเปลี่ยนจากเดิมที่กาํ หนดจํานวนสุ ขภัณฑ์ต่อพื้นที่อาคาร เปลี่ยนเป็ นต่อ
จํานวนคนงาน
- เพิ่มจํานวนโถส้วมของผูห้ ญิงสําหรับอาคารหอประชุมหรื อโรงมหรสพ สํานักงาน อาคาร
พาณิ ชย์ สถานบริ การ สถานกีฬาในร่ ม จาก 2 ที่ต่อ 200 ตารางเมตรหรื อ 100 คนเป็ น 3 ที่
- เพิ่มโถส้วมผูห้ ญิงสําหรับสถานพยาบาล จาก 2 ที่ต่อ 200 ตารางเมตรเป็ น 4 ที่ และเพิ่ม
ข้อกําหนดสําหรับสถานพยาบาลเฉพาะในส่ วนของผูป้ ่ วยใน
- เพิ่มโถส้วมผูห้ ญิงสําหรับสถานีขนส่ ง จาก 5 ที่ต่อ 200 ตารางเมตรเป็ น 6 ที่ และเพิม่
จํานวนสุ ขภัณฑ์สาํ หรับอาคารที่จอดรถเท่ากับสําหรับสถานีขนส่ ง
- ลดจํานวนโถส้วมและโถปัสสาวะสําหรับสถานศึกษา สถานที่เก็บสิ นค้า
- ปรับปรุ งจํานวนสุ ขภัณฑ์ใหม่ให้ละเอียดมากขึ้นสําหรับภัตตาคาร ตลาด อาคารชัว่ คราว
และสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิง
- เพิ่มข้อกําหนดสําหรับอาคารอื่นนอกเหนือจากที่กาํ หนดที่มีคนทํางานอยูใ่ นอาคารนั้น
กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด 60 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นจะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2551 เป็ นต้นไป
โสภณ ปราบณรงค์
นิติกร 6ว

กฎหมายใหม่ : การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับห้ องนํ ้าและห้ องส้ วม
โดย นายโสภณ ปราบณรงค์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2551 เป็ นวันเริ่มบังคับใช้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 25221 ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย มีเหตุผล
เนื่องจากปั จจุบนั ได้ มีการกําหนดรายละเอียดในเรื่ องการจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมไว้ ในกฎหมาย
หลายฉบับและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ทําให้ เกิดปั ญหาและความยุง่ ยากแก่ผ้ ปู ระกอบ
กิจการที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายหลายฉบับ คณะรัฐมนตรี จงึ ได้ มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
2545 ให้ กําหนดรายละเอียดในเรื่ องการจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมในอาคารประเภทต่างๆ ไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร เพื่อกําหนดให้ เป็ นกฎหมายกลาง และให้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ใช้ อ้างอิงได้ ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย สมควรกําหนดรายละเอียด
ในเรื่ องการจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมในอาคารประเภทต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ เหมาะสม
ยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงนี ้
สาระสําคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่นี ้กําหนดให้ ห้องนํ ้าและห้ องส้ วมจะแยก
จากกันหรื อรวมอยูใ่ นห้ องเดียวกันก็ได้ โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) สร้ างด้ วยวัสดุทนทาน และทําความสะอาดง่าย
(2) ระยะดิง่ ระหว่างพื ้นห้ องถึงเพดานยอดฝาหรื อผนังตอนตํ่าสุดต้ องไม่ตํ่ากว่า
2.00 เมตร
(3) มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของพื ้นที่ห้อง หรื อมีพดั ลมระบาย
อากาศได้ เพียงพอ
(4) พื ้นห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 100 ส่วน และมีจดุ
ระบายนํ ้าทิ ้งอยูใ่ นตําแหน่งตํ่าสุดบนพื ้นห้ อง
(5) ในกรณีที่มีท่อระบายอุจจาระให้ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
และมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วน
(6) มีท่อระบายก๊ าซขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร และมี
ความสูงอยูใ่ นระดับที่กลิน่ เหม็นของก๊ าซไม่รบกวนผู้อื่น
(7) ที่ปัสสาวะต้ องมีระบบการดักกลิน่ และเป็ นแบบใช้ นํ ้าชําระลงสูร่ ะบบกําจัดสิง่ ปฏิกลู
(8) ในกรณีเป็ นอาคารที่มีบคุ คลเข้ าใช้ สอยประจําอยูห่ ลายชัน้ การจะจัดให้ มีห้อง
ส้ วมและที่ปัสสาวะในชันใดให้
้
เป็ นไปตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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(9) ในกรณีที่ห้องนํ ้าและห้ องส้ วมรวมอยูใ่ นห้ องเดียวกัน ต้ องมีขนาดพื ้นที่ภายใน
ของห้ องไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร แต่ถ้าห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมแยกกัน ต้ องมีขนาดพื ้นที่ภายใน
ของแต่ละห้ องไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร และมีความกว้ างภายในไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
สําหรับในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยวกับ
การติดตังระบบการป
้
้ องกันอัคคีภยั และระบบการจัดแสงสว่างและระบบการระบายอากาศสําหรับ
อาคารใดไว้ โดยเฉพาะแล้ ว ให้ ใช้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายนัน้
แบบและจํานวนห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวงนี ้
เว้ นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดแบบและจํานวนห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมไว้ โดยเฉพาะ และมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวไม่ตาํ่ กว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายนัน้
ผู้เขียนคงต้ องนําเรี ยนเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25222
ซึง่ เป็ นกฎหมายแม่บทของกฎกระทรวงที่กําลังกล่าวถึงว่ามีเจตนารมณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้ านการควบคุมเกี่ยวกับความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์แล้ วเห็นได้ วา่ เน้ นในเรื่ องควบคุมการก่อสร้ างอาคารต่างๆ
เสียมากกว่าการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแรงงานของผู้เข้ าไปทํางานในอาคารเหล่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
สําหรับในเรื่ องการจัดสวัสดิการแรงงานนันกระทรวงแรงงานได้
้
ออกกฎกระทรวงว่าด้ วยการจัดสวัสดิการ
3
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 95 แห่ง
พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 25414 กําหนดว่าในสถานที่ทํางานของลูกจ้ าง ให้ นายจ้ างจัด
ให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้ อยูใ่ นสภาพที่ถกู สุขลักษณะเป็ นประจํา
ทุกวัน และให้ นายจ้ างจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมแยกสําหรับลูกจ้ างชายและลูกจ้ างหญิง และใน
กรณีที่มีลกู จ้ างที่เป็ นคนพิการ ให้ นายจ้ างจัดให้ มีห้องนํ ้าและห้ องส้ วมสําหรับคนพิการไว้ โดยเฉพาะ
การจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่าต้ องจัดโดยมีสภาพ
บังคับสําหรับห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมข้ างต้ น โดยเชื่อมโยงหรื อบูรณาการแบบและจํานวนไว้ กบั กฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุมอาคารซึง่ มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ฯลฯ กําหนดให้ เป็ นกฎหมาย
กลางส่วนหนึ่ง และยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง อาทิเช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
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ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 25355 ซึง่ กําหนดให้ อาคารโรงงานต้ องมีห้องส้ วม ที่
ปั สสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดร่างกายโดยมีแบบและจํานวนตามที่กําหนดไว้ เป็ นต้ น อีกส่วนหนึง่
ดังนัน้ การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับ
วนเป็ นหลัก หากการจัดสวัสดิการใน
ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมนายจ้ างจึงต้ องจัดตามกฎหมายทังสองส่
้
เรื่ องนี ้มีชีวิตก็ต้องเรี ยกแบบบ้ านๆ ว่า ขอยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ ทังนี
้ ้ ผู้ออกกฎหมายคงมองว่า
“อาคาร” หรื อ ”โรงงาน” หรื อ “สถานประกอบกิจการ” ก็มีความหมายไปในทํานองเดียวกัน
ถ้ าจะถามว่าในกฎหมายแรงงานของไทยได้ เคยมีการกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับ
ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมไว้ หรื อไม่ คําตอบตรงชัดเจนก็คอื มีมานานกว่ากึ่งศตวรรษแล้ ว ผู้เขียนขอ
ลําดับความตังแต่
้ มีพระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 24996 เป็ นกฎหมายแรงงานฉบับแรกของไทย โดย
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2500 เป็ นต้ นไป ดังนี ้
พระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 2499 ได้ มีบทบัญญัตใิ นเรื่ องการจัดสวัสดิการไว้ ใน
มาตรา 44 ที่กําหนดให้ นายจ้ างต้ องจัดให้ มีนํ ้าสะอาดสําหรับดื่ม ห้ องนํ ้า ส้ วม และเครื่ องใช้ อนั
จําเป็ นสําหรับสุขภาพอนามัยให้ ครบถ้ วน และให้ อยูใ่ นสภาพที่ใช้ ได้ เสมอ ทังนี
้ ้ ตามลักษณะ
ปริ มาณ และคุณภาพ ซึง่ กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึง่ ต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ มีกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 24997 กําหนดลักษณะ ปริ มาณ และ
คุณภาพของนํ ้าสะอาดสําหรับดื่ม ห้ องนํ ้า ส้ วม และเครื่องใช้ อนั จําเป็ นสําหรับสุขภาพอนามัยตาม
มาตรา 44 ข้ างต้ นไว้
แม้ ตอ่ มาจะได้ มีประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 25018
ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 2499 แต่ความในข้ อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับ
ดังกล่าวยังให้ อํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเรื่ อง การจัดให้ มีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัย
ของลูกจ้ าง ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 25019 กําหนดลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของนํ ้าสะอาด
สําหรับดื่ม ห้ องนํ ้า ส้ วม และเครื่ องใช้ อนั จําเป็ นสําหรับสุขภาพและอนามัย และได้ มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง กําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจ้ าง การใช้ แรงงานหญิงและเด็ก
การจ่ายค่าจ้ าง และการจัดให้ มีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้ าง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 250110

5

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 108 วันที่ 16 ตุลาคม 2535

6

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2499

7

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 17 ฉบับพิเศษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2500

8

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 87 ฉบับพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม 2501

9

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 96 ฉบับพิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม 2501

10

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนที่ 112 วันที่ 30 ธันวาคม 2501

4

แทนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับเดิม แต่ก็ยงั ได้ กําหนดลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของ
นํ ้าสะอาดสําหรับดื่ม ห้ องนํ ้า ส้ วม และเครื่ องใช้ อนั จําเป็ นสําหรับสุขภาพและอนามัยไว้ เช่นกัน
ต่อมาได้ มีประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 251511
ให้ ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 แต่ความในข้ อ 2(7)
แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าวก็ยงั ให้ อํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเรื่ อง การ
คุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 251512 ข้ อ 63 กําหนดให้ นายจ้ างจัดให้ มีนํ ้าสะอาด
สําหรับดื่ม ห้ องนํ ้า และส้ วมอันถูกต้ องตามสุขลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอแก่ลกู จ้ างตามที่
กระทรวงมหาดไทยจะได้ กําหนด ซึง่ กระทรวงมหาดไทยก็ได้ ออกประกาศเรื่ อง กําหนดสวัสดิการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจ้ าง ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 251513 ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 63
ข้ างต้ น
จนกระทัง่ มาถึงวันนี ้ได้ มีพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดให้
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และกระทรวงแรงงาน
ได้ ออกกฎกระทรวงว่าด้ วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็ นสวัสดิการตาม
กฎหมายแก่ลกู จ้ าง ผู้เขียนก็เพียงแต่ประสงค์จะบอกเล่าเรื่ องในอดีตการจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับ
ห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมตามกฎหมายแรงงานว่าบัดนี ้มีการเปลีย่ นแนวคิดที่จะกําหนดให้ ความคุ้มครองด้ าน
สวัสดิการแก่ลกู จ้ างโดยกฎหมายแรงงานซึง่ เป็ นกฎหมายแม่บทเองไปเป็ นพึง่ พิงกฎหมายกลาง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เมื่อแนวคิดเปลี่ยน เราๆ ท่านๆ ที่เป็ นบรรดาผู้ใช้ กฎหมายก็คงต้ องเปลี่ยน
แนวคิดตามไปด้ วย และเพื่อความสมบูรณ์ของบทความผู้เขียนขอนําเรี ยนตารางที่ 2 ซึง่ เป็ นตารางท้ าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่เป็ น
กฎหมายกลางสําหรับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับห้ องนํ ้าและห้ องส้ วม ดังนี ้
ตารางที่ 2 จํานวนห้ องนํ ้าและห้ องส้ วมของอาคาร
ห้ องส้ วม
ชนิดหรื อประเภทของอาคาร
(1) อาคารอยู่อาศัย
(2) ห้ องแถวหรื อตึกแถว
ไม่ว่าจะใช้ เพื่อการ
พาณิชย์หรื อพักอาศัย

เกณฑ์การกําหนด
ต่อ 1 หลัง
(1) ต่อพื ้นที่อาคารทุกชันรวมกั
้
นแต่ละคูหา
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(2) ต่อพื ้นที่อาคารทุกชันรวมกั
้
นแต่ละคูหา
เกิน 200 ตารางเมตร

11

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 41 ฉบับพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2515

12

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 61 ฉบับพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2515
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ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 61 ฉบับพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2515

ห้ องถ่าย
อุจจาระ
1
1

ที่ถ่าย
ปั สสาวะ
-

2

1

ห้ องนํ ้า

อ่าง
ล้ างมือ

1
-

-

1

-

5
ห้ องส้ วม
ชนิดหรื อประเภทของอาคาร

(3) โรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงงาน

(4) โรงแรมตามกฎหมาย
ว่าด้ วยโรงแรม และ
บ้ านเช่าพักชัว่ คราว
(5) อาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้ วยอาคารชุด
(6) หอพักตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหอพัก
(7) หอประชุมหรื อ
โรงมหรสพ

(8) สถานศึกษา

(9) สํานักงาน

เกณฑ์การกําหนด

ห้ องนํ ้า

อ่าง
ล้ างมือ

1
1
1
2

1
1
2

-

2

2

3

3

3

3

6

-

3

3

1

-

1

1

ต่อ 1 ชุด

1

-

1

1

ต่อพื ้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร

1

-

1

1

1
3
1

2
1

-

1
1
1

2

-

-

1

1
3

2
-

-

1
1

(3) ต่อหนึง่ คูหา ในกรณีที่สงู เกินสามชัน้
(1) ต่อจํานวนคนงานชาย ไม่เกิน 15 คน
(2) ต่อจํานวนคนงานหญิง ไม่เกิน 15 คน
(3) ต่อจํานวนคนงานชาย ตังแต่
้ 16 คน
แต่ไม่เกิน 40 คน
(4) ต่อจํานวนคนงานหญิง ตังแต่
้ 16 คน
แต่ไม่เกิน 40 คน
(5) ต่อจํานวนคนงานชาย ตังแต่
้ 41 คน
แต่ไม่เกิน 80 คน
(6) ต่อจํานวนคนงานหญิง ตังแต่
้ 41 คน
แต่ไม่เกิน 80 คน
จํานวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ให้ เพิ่ม
อย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนคนงานทุก 50 คน
ต่อห้ องพัก 1 ห้ องพัก

ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรื อต่อ 100 คน
ที่กําหนดให้ ใช้ สอยอาคารนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวน
ที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
(1) ต่อจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาชาย 50 คน
สําหรับจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาชายไม่เกิน 500
คน
ส่วนที่เกิน 500 คน ให้ เพิ่มอย่างละ 1 ที่ ต่อ
จํานวนนักเรี ยน นักศึกษาชายทุก 100 คน
(2) ต่อจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิง 50 คน
สําหรับจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิงไม่เกิน 500 คน
ส่วนที่เกิน 500 คน ให้ เพิ่มห้ องถ่ายอุจจาระ 2 ที่
และอ่างล้ างมือ 1 ที่ ต่อจํานวนนักเรี ยน นักศึกษาหญิง
ทุก 100 คน
ต่อพื ้นที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง

ห้ องถ่าย
อุจจาระ
2
1
2
2

ที่ถ่าย
ปั สสาวะ
1
1
2

4

6
ห้ องส้ วม
ชนิดหรื อประเภทของอาคาร

เกณฑ์การกําหนด

(10) ภัตตาคาร ร้ านจําหน่าย
อาหารหรื อเครื่ องดื่ม

(1) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงโต๊
ั ้ ะอาหารน้ อยกว่า
30 ตารางเมตร หรื อจํานวนที่นงั่ น้ อยกว่า 20 ที่นงั่
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ใช้ ร่วมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง)
(2) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงโต๊
ั ้ ะอาหารมากกว่า
30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 45 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนที่นงั่ ตังแต่
้ 20 ที่นงั่ ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 30
ที่นงั่ ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ใช้ ร่วมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง)
(3) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงโต๊
ั ้ ะอาหารมากกว่า
45 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 75 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนที่นงั่ ตังแต่
้ 31 ที่นงั่ ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 50
ที่นงั่ ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(4) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงโต๊
ั ้ ะอาหารมากกว่า
75 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 105 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนที่นงั่ ตังแต่
้ 51 ที่นงั่ ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ที่นงั่
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
ั ้ ะอาหารมากกว่า
(5) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงโต๊
105 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนที่นงั่ ตังแต่
้ 71 ที่นงั่ ขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 100
ที่นงั่ ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
ส่วนที่เกินตาม (5) ให้ เพิ่มอย่างละ 1 ที่ สําหรับ
ผู้ชาย และอย่างละ 1 ที่ สําหรับผู้หญิง ต่อพื ้นที่อาคาร
ที่ใช้ ตงโต๊
ั ้ ะอาหารทุก 150 ตารางเมตร หรื อจํานวน
ที่นงั่ ทุก 100 ที่นงั่ ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่า
เป็ นเกณฑ์
(1) ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับ
ผู้ชาย
พื ้นที่อาคารส่วนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรขึ ้นไป
ให้ เพิ่มห้ องถ่ายอุจจาระ 1 ที่ ที่ถ่ายปั สสาวะ 2 ที่
และอ่างล้ างมือ 1 ที่ ต่อพื ้นที่อาคาร 600 ตาราง
เมตร

(11) อาคารพาณิชย์

ห้ องนํ ้า

อ่าง
ล้ างมือ

-

1

1

-

1

1
2

1
-

-

1
1

2
4

2
-

-

2
2

3
6

3
-

-

3
3

1

2

-

1

ห้ องถ่าย
อุจจาระ
1
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(12) สถานที่เก็บสินค้ า

(13) สถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถาน
พยาบาล

(14) สถานบริ การตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถาน
บริ การ
(15) อาคารสถานีขนส่ง
มวลชน
(16) อาคารที่จอดรถสําหรับ
บุคคลทัว่ ไป
(17) สถานกีฬาในร่ ม

(18) ตลาดตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการสาธารณสุข

เกณฑ์การกําหนด
(2) ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร สําหรับ
ผู้หญิง
พื ้นที่อาคารส่วนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรขึ ้นไป
ให้ เพิ่มห้ องถ่ายอุจจาระ 2 ที่ และอ่างล้ างมือ 1 ที่
ต่อพื ้นที่อาคาร 600 ตารางเมตร
ต่อพื ้นที่อาคาร 5,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
(1) ต่อพื ้นที่อาคารเฉพาะในส่วนของผู้ป่วย
ไม่ค้างคืน (ผู้ป่วยนอก) และที่เปิ ดให้ บริ การแก่
ประชาชนที่มาติดต่อทุก 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(2) ต่อจํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยค้ างคืน
(ผู้ป่วยใน) ทุก 5 เตียง
(3) ส่วนบริ การบําบัดรักษา เช่น ห้ องคลอด
ห้ องผ่าตัด ห้ องผู้ป่วยภาวะวิกฤต ห้ องผู้ป่วยภาวะ
วิกฤตโรคหัวใจ ให้ มีจํานวนห้ องนํ ้าและห้ องส้ วม
ที่เหมาะสมต่อการประกอบโรคศิลปะ และ
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
ต่อพื ้นที่อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
ต่อพื ้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร หรื อต่อ 100 คน
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(1) สําหรับผู้ชาย
(2) สําหรับผู้หญิง
(1) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงไม่
ั้
เกิน
100 ตารางเมตร หรื อจํานวนแผงไม่เกิน 50 แผง
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
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เกณฑ์การกําหนด

ห้ องถ่าย
อุจจาระ

ที่ถ่าย
ปั สสาวะ

ห้ องนํ ้า

อ่าง
ล้ างมือ
ร่วมกัน)

(2) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงไม่
ั้
เกิน
100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หรื อจํานวนแผงเกิน 50 แผง แต่ไม่เกิน 100 แผง
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
ั้
น 200 ตารางเมตร
(3) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงเกิ
แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร หรื อจํานวนแผงเกิน
100 แผง แต่ไม่เกิน 200 แผง ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวน
ที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(4) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงเกิ
ั้
น 400
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 600 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนแผงเกิน 200 แผง แต่ไม่เกิน 300 แผง
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(5) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงเกิ
ั้
น 600
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนแผงเกิน 300 แผง แต่ไม่เกิน 500 แผง
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
ั้
น 1,000
(6) ต่อพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงเกิ
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อ
จํานวนแผงเกิน 500 แผง แต่ไม่เกิน 1,000 แผง
ทังนี
้ ้ ให้ ถือจํานวนที่มากกว่าเป็ นเกณฑ์
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
ส่วนที่เกินตาม (6) ให้ เพิ่มห้ องถ่ายอุจจาระและ
ที่ถ่ายปั สสาวะอย่างละ 1 ที่ สําหรับผู้ชาย และ
ห้ องถ่ายอุจจาระอย่างละ 2 ที่ สําหรับผู้หญิง ต่อ
จํานวนพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงทุ
ั้
ก 400 ตาราง
เมตรหรื อทุก 200 แผง และให้ เพิ่มอ่างล้ างมือ
อย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนพื ้นที่อาคารที่ใช้ ตงแผงทุ
ั้
ก
1,000 ตารางเมตร หรื อทุก 500 แผง

2
4

2
-

-

1
1

3
6

3
-

-

1
1

4
8

4
-

-

2
2

5
10

5
-

-

2
2

7
14

7
-

-

3
3

9
ห้ องส้ วม
ชนิดหรื อประเภทของอาคาร
(19) สถานีบริ การนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการควบคุม
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง และ
สถานีบริ การก๊ าซ
ตามกฎหมายว่าด้ วย
การบรรจุก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว

(20) อาคารชัว่ คราวประเภท
อาคารที่พกั คนงาน
หรื อลักษณะอื่นที่
คล้ ายคลึงกัน หรื อเพื่อ
แทนอาคารเดิมที่ถกู
ทําลายหรื อทําให้
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติหรื อเพลิงไหม้

(21) อาคารอื่นนอกจาก
(1) – (20) ที่มี
คนทํางานอยู่ใน
อาคารนัน้

เกณฑ์การกําหนด
(1) ต่อจํานวนตู้จ่ายไม่เกิน 4 ตู้จ่าย
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(2) ต่อจํานวนตู้จ่ายตังแต่
้ 5 ตู้จ่าย แต่ไม่เกิน
8 ตู้จ่าย
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(3) ต่อจํานวนตู้จ่ายตังแต่
้ 9 ตู้จ่ายขึ ้นไป
(ก) สําหรับผู้ชาย
(ข) สําหรับผู้หญิง
(1) ต่อจํานวนคนงานชายหรื อผู้อยู่อาศัยชาย
ไม่เกิน 15 คน
(2) ต่อจํานวนคนงานหญิงหรื อผู้อยูอ่ าศัยหญิง
ไม่เกิน 15 คน
(3) ต่อจํานวนคนงานชายหรื อผู้อยู่อาศัยชาย
ตังแต่
้ 16 คน แต่ไม่เกิน 40 คน
(4) ต่อจํานวนคนงานหญิงหรื อผู้อยูอ่ าศัยหญิง
ตังแต่
้ 16 คน แต่ไม่เกิน 40 คน
(5) ต่อจํานวนคนงานชายหรื อผู้อยู่อาศัยชาย
ตังแต่
้ 41 คน แต่ไม่เกิน 80 คน
(6) ต่อจํานวนคนงานหญิงหรื อผู้อยูอ่ าศัยหญิง
ตังแต่
้ 41 คน แต่ไม่เกิน 80 คน
จํานวนคนงานหรื อผู้อยู่อาศัยที่เกินตาม (5)
และ (6) ให้ เพิ่มอย่างละ 1 ที่ตอ่ จํานวนคนงาน
หรื อผู้อยู่อาศัยทุก 50 คน
(1) ต่อจํานวนผู้ชายไม่เกิน 15 คน
(2) ต่อจํานวนผู้หญิงไม่เกิน 15 คน
(3) ต่อจํานวนผู้ชายตังแต่
้ 16 คน แต่ไม่เกิน
40 คน
(4) ต่อจํานวนผู้หญิงตังแต่
้ 16 คน แต่ไม่เกิน
40 คน
(5) ต่อจํานวนผู้ชายตังแต่
้ 41 คน แต่ไม่เกิน
80 คน
้ 41 คน แต่ไม่เกิน
(4) ต่อจํานวนผู้หญิงตังแต่
80 คน
จํานวนลูกจ้ างที่เกินตาม (5) และ (6) ให้ เพิ่ม
อย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนลูกจ้ างทุก 50 คน
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