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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกาหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน
และวิธีการระบายน้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกาจัดสิง่ ปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีการ
ระบายน้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล
สามารถดาเนินการกาจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ขนาด
ระยะเวลาในการสู บ กากตะกอน และวิธีก ารระบายน้ าทิ้ งที่ ได้ ม าตรฐานของระบบก าจั ด สิ่งปฏิ กู ล
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระบบกาจัด สิ่งปฏิ กูลแบบติด กับ ที่เป็น ระบบที่ รองรับ และสามารถบาบั ด ปรับ ปรุง
หรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลจากส้วมให้ปราศจากมลภาวะสภาพอันน่ารังเกียจและการก่อให้เกิดโรค โดยอาจเป็น
ระบบถังบาบัดแบบไร้อากาศ เช่น ถังเกรอะ ถังเกรอะกรองไร้อากาศ หรืออาจใช้ระบบเติมอากาศ
ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ ต้องออกแบบระบบท่อน้าเข้าและท่อน้าออกไม่ให้เกิดภาวะน้าไหลลัดวงจร
ข้อ ๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร บ้านพั กอาศัย ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้
เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยต้องจัดให้มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร
และต้องมีระยะเวลาสูบตะกอนไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสี่ปี เพื่อนาไปบาบัดในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอื่นนอกเหนือตามข้อ ๔ และส้วมสาธารณะ เช่น
อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ต้องจัดให้มี
ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ที่มีขนาดเพียงพอกับปริมาณสิ่งปฏิกูลที่อาจเกิดขึ้นในอาคารประเภทนั้น ๆ
และต้องมีระยะเวลาสูบตะกอนหนึ่งครั้งต่อปี เพื่อนาไปกาจัดในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
ข้อ ๖ ให้ เจ้ าของหรื อ ผู้ ค รอบครองส้ ว มเคลื่ อ นที่ ส้ วมชั่ วคราว น าสิ่ งปฏิ กู ล ไปก าจั ด
ในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมทันทีหลังเต็มหรือเสร็จภารกิจ
ข้อ ๗ ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมของราชการส่วนท้องถิ่น อาจใช้ระบบหมักไร้อากาศหรือ
ระบบหมักแก๊สชีวภาพ หรือระบบอื่นใดที่เหมาะกับการกาจัดสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ น้าทิ้งและกากตะกอน
ที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมดังกล่าวต้องได้มาตรฐานไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนระบายออกสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม หรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๘ วิธีก ารระบายน้ าทิ้ งจากระบบกาจัด สิ่งปฏิ กู ลและระบบบ าบั ด น้ าเสียรวมในกรณี
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) น้ าทิ้ งจากระบบกาจั ด ปฏิ กู ลแบบติ ด กับ ที่ ห้ ามมิให้ ป ล่อ ยลงสู่แ หล่ งน้ าสาธารณะหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง เว้นแต่
(ก) น้ าทิ้ งจากระบบก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล ได้ ม าตรฐานไข่ ห นอนพยาธิแ ละแบคที เรีย อี โคไล
(Escherichia coli) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ
(ข) น้าทิ้งจากระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลนาไปบาบัดในระบบบาบัดน้าเสียรวม
(ค) ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการตาม (ก) หรือ (ข) ให้ ใช้วิธีก ารซึม สู่ดินในพื้ น ที่
ซึ่งพื้นดินซึมน้าได้ดโี ดยมีระบบบ่อซึม หรือร่องซึมต้องอยู่เหนือระดับน้าใต้ดนิ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยระดับ
การระบายน้าต้องอยู่ใต้ผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และอยู่ห่างจากแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
(๒) น้ าทิ้ งจากระบบกาจัด สิ่งปฏิกูลรวมหรือจากระบบบาบั ด น้าเสียรวมที่ รองรับ สิ่งปฏิ กูล
ของราชการส่วนท้องถิ่น และของอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกับ (๑) (ก)
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่
ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ที่ได้ติดตั้งระบบกาจัดสิงปฏิกูลอยู่แล้วในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ ให้ มีผ ลใช้บั งคับ ในท้ องที่ กรุงเทพมหานคร เมือ งพั ท ยา เทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองเฉพาะในจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้าย
จังหวัดที่บังคับใช้ ดังนี้
๑. นครราชสีมา
๒. อุดรธานี
๓. ขอนแก่น
๔. หนองคาย
๕. บึงกาฬ
๖. เลย
๗. หนองบัวลาภู
๘. มหาสารคาม
๙. ร้อยเอ็ด
๑๐. ยโสธร
๑๑. อุบลราชธานี
๑๒. อานาจเจริญ
๑๓. สุรินทร์
๑๔. ศรีสะเกษ
๑๕. มุกดาหาร
๑๖. สกลนคร
๑๗. กาฬสินธุ์
๑๘. บุรีรัมย์
๑๙. ชัยภูมิ
๒๐. นครพนม
๒๑. เชียงใหม่
๒๒. ลาปาง
๒๓. แพร่
๒๔. น่าน
๒๕. พะเยา
๒๖. เชียงราย
๒๗. ลาพูน
๒๘. แม่ฮ่องสอน
๒๙. สระแก้ว
๓๐. นนทบุรี
๓๑. ปทุมธานี
๓๒. นครปฐม
๓๓. สมุทรปราการ
๓๔. สมุทรสาคร

วิทยา ร่าง
วิทยา พ/ท
............ ตรวจ

