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เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ............
…………………………………………
หลักการ
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง ว่าด้วย การกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ2554
ลลม ให้มเี ทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง ว่าด้วย การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล เพื่อบังคับใช้ในสถานการณ์
ปัจัจัุบัน ในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ได้อย่างเหมามสม
เหตุผล
ตามที่ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ
๒๕๕๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ลลมไม่เหมามสมกับสภาพการณ์ปัจัจัุบัน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการลลม
เงื่อนไขในการเก็บขยมลลมกาจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณม
ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณมลลมสถานที่เอกชน
หรือให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณมตามสภาพหรือลักษณม
การใช้อาคาร หรือสถานที่นั้นๆ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการลลมเงื่อนไขเพื่อผู้รับใบอนุญาตเก็บ ขน ลลมกาจััดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติ ลลมการอื่นใดที่จัาเป็นเพื่อให้ถูกต้องสุขลักษณม ตลอดจันหลักเกณฑ์ในการขอออก
ใบอนุญาต ใบลทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ลลมอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เพื่อปรมโยชน์ในการ
รักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมกาจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลดอน
เขือง จัึงจัาเป็นต้องให้มเี ทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง ว่าด้วย การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล ตราขึ้นบังคับ
ใช้ต่อไป
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. ..........
................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง ว่าด้วยการจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล พศศศ
ศศศศศศศศศศศศศศ
อาศัยอานาจัตามความในมาตรา 60 ลลมมาตรา 63 ลห่งพรมราชบัญญัติเทศบาล พศศศ 2496 ลก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พศศศ 2562 ปรมกอบกับมาตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 วรรค
สาม มาตรา 58 วรรคสอง มาตรา 63 มาตรา ลลม มาตรา 90 ลห่ง พรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ
2535 ลก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 อันเป็นพรมราชบัญญัติที่มีบทบัญญั ติบางปรมการเกี่ยวกับการ
จัากัดสิทธิลลมเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ ลลม ๔๐ ของรัฐธรรมนูญลห่งราชอาณาจัักรไทย พศศศ
๒๕๖๐ บัญญัติให้กรมทาได้โดยอาศัยอานาจัตามบทบัญญัติลห่งกฎหมาย ปรมกอบกับกฎกรมทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วย สุขลักษณมการจััดการมูลฝอยทั่วไป พศศศ 2560 ข้อ 3 ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 16
วรรคสอง ลลมข้อ 20 วรรคสอง ลลมกฎกรมทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
ลจั้ง ลลมการให้บริการในการจััดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พศศศ2559 ลลม พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาด
ลลมความเป็น รมเบียบเรีย บร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ 2560 มาตรา 34/1 วรรคห้ า
มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 มาตรา 62 ปรมกอบกับ ปรมกาศกรมทรวงมหาดไทย เรื่อง การจััดการมูลฝอย พศศศ
2560 เทศบาลตาบลดอนเขือง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลดอนเขือง ลลมผู้ว่าราชการจัังหวัด
สกลนคร จัึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1ศ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล
พศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ”
ข้อ 2ศ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ตัง้ ลต่เมื่อได้ปรมกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลดอนเขืองลล้วเจั็ดวัน
ข้อ 3ศ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง เรื่อง การกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ 2554
บรรดาเทศบัญญัติ ปรมกาศ รมเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ลล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือลย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ลทน
ข้อ 4ศ ในเทศบัญญัตินี้
“เจั้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง
“เจั้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจั้าพนักงานซึ่งได้รับการลต่งตั้งจัากรัฐมนตรีว่าการกรมทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกรมดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนม
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจัากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ลต่ไม่หมายความ
รวมถึง
(1) มูลฝอยติดเชื้อ
(2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน ลลม
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(3) สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงาน ของเสียจัากวัตถุ ของ
เสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ลลมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกรมทรวงว่าด้วยการกาจััดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจัาก
กิจักรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์
ออกไซด์ สารรมคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดรมเบิดได้ สารที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนลปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจัก่อหรือมีลนวโน้มทีจั่ มทาให้เกิดอันตรายลก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สิน หรือสิ่งลวดล้อม ลต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี ลลมของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชลลมสัตว์ มูล
สัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย
“น้าชมมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชมผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจัากมูลฝอย ซึ่งอาจั
ปรมกอบด้วยสารลมลายหรือสารลขวนลอยผสมอยู่
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสาหรับ
หลายครอบครัว โดยลบ่งออกเป็นหน่วยลยกจัากกันสาหรับลต่ลมครอบครัว
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ปรมชาชน ลลมเจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ปรมกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นลหล่งกาเนิดมูลฝอย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจัจัารมหรือปัสสาวม รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของโสโครก หรือมีกลิ่น
เหม็น
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน ลพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจัเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณม” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช้เป็นของเอกชนลลมปรมชาชนสามารถใช้
ปรมโยชน์หรือใช้สัญจัร
“สถานสาธารณม” หมายความว่า สถานที่ที่จััดไว้เป็นสาธารณมสาหรับปรมชาชนใช้เพื่อการบันเทิง การ
พักผ่อนหย่อนใจั หรือการชุมนุม
หมวด 1
บททั่วไป
.................................................
ข้อ 5 การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลตาบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ 35
ต้องดาเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยจััดให้มีรมบบจััดการกาจััดมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล
ที่มี
ปรมสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งลวดล้อมสามารถนาไปใช้ให้เกิดปรมโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ได้
ข้อ 6 เทศบาลตาบลดอนเขือง ต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจั ลลมจัิตสานึกให้ปรมชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ ลลมคัดลยกมูลฝอย เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ มีความตรมหนักรู้ลลมรับผิดชอบใน
การจััดการมูลฝอย ณ ลหล่งกาเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลลลมรายงานผลการดาเนินงานให้ปรมชาชน
ทราบ
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หมวดที่ 2
การคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
............................................................
ข้อ 7 การคัดลยก เก็บ ขน ลลมกาจััดมูลฝอยให้ดาเนินการตามความในหมวดนี้ ลลมในกรณีที่มีกฎหมาย
กฎ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาม เทศบาลตาบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ
35 มีหน้าที่จัมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย
ส่วนที่ 1
การเก็บและคัดแยก มูลฝอย
ข้อ 8 ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง จััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณมลลมสถานสาธารณมให้
เพียงพอลลมเหมามสมกับปรมเภท ปริมาณมูลฝอย ลลมกิจักรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนมรองรับ
มูลฝอยทั่วไปลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน
เจั้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ปรมชาชนเข้าไปได้ ต้องจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยตาม
วรรคหนึ่ง หรือร้องขอรับบริการจัากเทศบาลตาบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับ
ใบอนุญาตจัากเทศบาลตาบลดอนเขือง
ข้อ 9 ภาชนมรองรับมูลฝอยตามข้อ 8 ต้องมีลักษณมที่เหมามสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพามสาหรับ
รองรับมูลฝอยลต่ลมปรมเภท หรืออาจักาหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งลสดงถึงมูลฝอยปรมเภทนั้นไว้อย่างชัด
ลจั้งที่ภาชนมรองรับมูลฝอยลทนก็ได้
(๑) สีน้าเงิน สาหรับมูลฝอยทั่วไป
(๒) สีเขียว สาหรับมูลฝอยอินทรีย์
(๓) สีเหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(๔) สีส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน
เพื่อความปลอดภัยอาจัจััดภาชนมรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณมโปร่งใสก็ได้
ข้อ ๑0 ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง ปรมกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ ลลมเส้นทางการเก็บลลมขนมูลฝอย
ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
ในกรณีมีเหตุผลความจัาเป็นทาให้ไม่สามารถเก็บลลมขนมูลฝอยตามปรมกาศในวรรคหนึ่งได้ให้ลจั้งผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร
ข้อ ๑1 การเก็บลลมขนมูลฝอยให้บรรจัุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนมซึ่งกันน้าลลมปิดอย่างมิดชิด รวมทั้ง
จััดการปูองกันไม่ให้มูลฝอย น้า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจัากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจัากอุปกรณ์หรือยานพาหนมนั้น
ลลมต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยรมมัดรมวังไม่ให้เกิดผลกรมทบต่อการจัราจัร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิตของปรมชาชน
เพื่อปรมโยชน์ในการรักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมกาจััดมูลฝอย การจััดการ
มูลฝอยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณม นอกจัากในที่ที่
เทศบาลตาบลดอนเขือง จััดไว้ให้
(๒) เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจััดให้มีที่รองรับมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณมอย่าง
เพียงพอลลมเหมามสมตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุขปรมกาศกาหนด
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
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(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือทาการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือ
ที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น
(๕) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณมอื่นใด
ของเทศบาลตาบลดอนเขือง เว้นลต่จัมเป็นการกรมทาของเจั้าหน้าที่เทศบาลตาบลดอนเขือง ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๖) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีมูลฝอยในที่ ถังรับ หรือภาชนมอื่นใดที่จััดให้เป็นที่รองรับมูลฝอย
ของผู้อื่น เว้นลต่จัมได้รับอนุญาตจัากผู้นั้น
(๗) ห้ามมิให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ทาการกาจััดมูลฝอยอันอาจัทาให้เกิด
มลภาวมที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือลก๊ส เป็นต้น เว้นลต่จัมได้กรมทาโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณมหรือกรมทาตาม
คาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจั้าพนักงานท้องถิ่น
(๘) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสมสมจันก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจัมต้องทาการจััดเก็บ ขน ลลมกาจััด ตามคาลนมนา
ของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือคาสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่นภายในรมยมเวลาที่กาหนด เมื่อพ้นกาหนด
รมยมเวลาดังกล่าวลล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ลมเลย หรือกรมทา
การไม่ลล้วเสร็จัโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือคาสั่งของเจั้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจั้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลดอนเขือง ทาการเก็บขนมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญจัาก
สถานที่ดังกล่าว ลลมผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนด
ท้ายข้อบัญญัตินี้
(๙) ห้ามเจั้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม ลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปมปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป
หากผู้จััดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับขยมมูลฝอยที่ทาการจััดเก็บ ให้ผู้ทาการ
จััดเก็บลจั้งให้พนักงานเจั้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
หากพ้นสามวันนับตั้งลต่วันที่ลจั้ง หากพนักงานเจั้าหน้าที่ยังไม่ดาเนินการ ให้ผู้ที่ทาการจััดเก็บ ดาเนินการ
กับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การดาเนินการต้องไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
สิ่งมีชีวิตลลมสิ่งลวดล้อม
ข้อ 12 เพื่อปรมโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซง่ึ ก่อให้เกิดมูลฝอย คัดลยกมูลฝอยลต่ลมปรมเภท
ตามข้อ 9 ออกจัากกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้ซง่ึ ก่อให้เกิดมูลฝอย ต้องบรรจัุมูลฝอยที่คัดลยกลต่ลมปรมเภทตามข้อ 9 ลล้ว ในถุงหรือภาชนม
สาหรับบรรจัุมูลฝอย ให้เพียงพอลลมเหมามสมกับปรมเภทของมูลฝอยนั้น
(2) มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณม หรือ ขนาด ที่ไม่สามารถบรรจัุในถุงหรือภาชนมสาหรับบรรจัุมูลฝอยได้ ให้
คัดลยกไว้ตา่ งหาก ตามปรมเภทของมูลฝอย โดยต้องจััดการให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณม
(3) เมื่อคัดลยกมูลฝอยลต่ลมปรมเภทลล้ว ให้ผู้ซง่ึ ก่อให้เกิดมูลฝอย นาถุงหรือภาชนมสาหรับบรรจัุมูลฝอย
ที่คัดลยกลล้วนั้น ทิ้งตามวัน เวลา ลลมสถานที่ ที่เทศบาลตาบลดอนเขืองปรมกาศกาหนด
ข้อ 13 ถุงหรือภาชนมสาหรับบรรจัุมูลฝอย ต้องมีลักษณมดังต่อไปนี้
(1) ถุงสาหรับบรรจัุต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ทาจัากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่
รั่วซึม ขนาดเหมามสม ลลมสามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวก
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(2) ภาชนมสาหรับบรรจัุต้องทาจัากวัสดุที่ทาความสมอาดง่าย มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิด
มิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรคได้ขนาดเหมามสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวก ลลมง่ายต่อการ
ถ่ายลลมเทมูลฝอย
ถุงหรือภาชนมสาหรับบรรจัุมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ให้รมบุข้อความที่ทาให้เข้าใจัได้ว่าเป็นมูลฝอยปรมเภท
ใด โดยมีขนาดลลมสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจันตามข้อ 9
ข้อ 14 ให้ผู้ซง่ึ ก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจัุมูลฝอย ในถุงหรือภาชนมบรรจัุตามข้อ 13 ในกรณีบรรจัุในถุงให้
บรรจัุในปริมาณที่เหมามสม ลลมมัดหรือปิดปากถุงให้ลน่นเพื่อปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจัุ
ในภาชนมบรรจัุต้องบรรจัุในปริมาณที่เหมามสมลลมมีการทาความสมอาดภาชนมบรรจัุนั้นเป็นปรมจัาสม่าเสมอ
ข้อ 15 เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงลรมที่มีจัานวนห้องพัก
ตัง้ ลต่ลปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจั้าของหรือผู้ครองครองอาคาร สถาน
ปรมกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งลต่สองลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ต้องจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอย ลลมมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามข้อ 16 ข้อ 17
หรือข้อ 18 ตามความเหมามสมหรือตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 16 ที่พักรวมมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องลยกเป็นสัดส่วนเฉพามที่มีการปูองกันน้าฝน หรือภาชนมรองรับมูลฝอยทั่วไป
ลลมมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 18 ที่สามารถบรรจัุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน
(2) มีพื้นที่ลลมผนังของอาคารหรือ(1) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้าซึมหรือน้าเข้า ทาด้วยวัสดุที่ทนทาน ทา
ความสมอาดง่าย สามารถห้องกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค ลลมมีการรมบายอากาศ
(3) มีรางหรือท่อรมบายน้าเสียหรือรมบบน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจััดการตามกฎหมายกาหนด
(4) มีปรมตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสมดวก
(5) มีการกาหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจันว่า“ที่พัก
รวมมูลฝอย” ลลมมีการดูลลรักษาความสมอาดอย่างสม่าเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยต้องตัง้ อยู่ในที่ ที่สมดวกต่อการเก็บรวบรวมลลมขนถ่ายมูลฝอย ลลมอยู่ห่างจัากลหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคลลมสถานที่ปรมกอบหรือปรุงอาหาร
ตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาลนมนาของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ 17 ภาชนมรองรับมูลฝอย สาหรับสถานที่ตามข้อ 15 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมมีลักษณม
ดังต่อไปนี้
(1) ทาจัากวัสดุที่ทาความสมอาดง่าย มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์
ลลมลมลงพาหนมนาโรคได้ ขนาดเหมามสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวกลลมง่ายต่อการถ่ายลลมเท มูลฝอย
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่” ลล้วลต่กรณี ลลมมีขนาดลลมสีของ
ข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจัน
ในกรณีที่เห็นควรเพื่อความสมดวกในการเก็บ ขน หรือกาจััดมูลฝอย ให้กาหนดตราหรือสัญลักษณ์สาหรับ
พิมพ์บนภาชนมรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตามข้อ 9
ข้อ 18 ภาชนมรองรับมูลฝอยทีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งลต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณมปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหนมนาโรคได้
สมดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย ลลมสามารถล้างทาความสมอาดได้ง่าย มีรมบบรวบรวมลลมปูองกันน้าชมมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งลวดล้อม
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(2) มีการทาความสมอาดอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ลมหนึ่งครั้ง
ภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตัง้ อยู่ในบริเวณที่เหมามสม สมดวก
ต่อการขนย้ายลลมไม่กีดขวางเส้นทางจัราจัร ลยกเป็นสัดส่วนเฉพาม พื้นฐานเรียบมั่นคงลข็งลรง ทาความสมอาด
ง่าย มีรางหรือท่อรมบายน้าเสียหรือรมบบบาบัดน้าเสีย เพื่อรวบรวมน้าเสียไปจััดการตามที่กฎหมายกาหนด ลลม
อยู่ห่างจัากลหล่งน้าเพื่อการอุปโภค ลลมสถานที่ปรมกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดย
คาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 19 ให้เทศบาลตาบลดอนเขืองจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ตามข้อ 13
หรือภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ 18 ในที่หรือทางสาธารณมตาม
ความเหมามสมหรือตามที่เทศบาลตาบลดอนเขืองกาหนด
ข้อ 20 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมลลมคัดลยกมูลฝอยลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจัาปีลลมได้รับความรู้ดา้ นสุขอนามัยลลมความ
ปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาลนมนาของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข
ข้อ 21 ในกรณีที่เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง จััดให้มีสถานที่คัดลยกมูลฝอย
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นที่เฉพาม มีขนาดเพียงพอ เหมามสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จัมนาเข้ามาคัดลยกได้ลลมมีการ
รักษาบริเวณโดยรอบให้สมอาดลลมเป็นรมเบียบอยู่เสมอ
(2) มีลสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตา่ งๆได้ชัดเจัน
(3) มีการรมบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(4) จััดให้มีห้องน้า ห้องส้วม ลลมอ่างล้างมือที่สมอาดเพียงพอ สาหรับใช้งานลลมชารมล้างร่างกาย
(5) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค
(6) มีการปูองกันฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือน หรือการดาเนินการที่อาจัก่อให้เกิดเหตุราคาญ
หรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) จััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยลลมมีการบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(8)
มีรมบบรวบรวมลลมบาบัดน้าเสียลลมน้าทิ้งที่รมบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีวิสาหกิจัชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดาเนินการคัดลยกมูลฝอยในลักษณมที่ไม่เป็นการค้าหรือลสวงหา
กาไร ต้องลจั้งเทศบาลตาบลดอนเขือง ที่วิสาหกิจัชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ ลลมให้เทศบาลตาบลดอนเขือง
กากับดูลลการดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณม
ข้อ 22 ห้ามผู้ปรมกอบการกิจัการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลหล่งกาเนิดมูลฝอยทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของเสียจัากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้น
ในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตรายกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปมปนกับ
มูลฝอย
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ส่วนที่ 2
การขนมูลฝอย
ข้อ 23 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มผี ู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทาหน้าที่
เก็บลลมขนมูลฝอย ลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมสาหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์
หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดขึ้นจัากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจัน
เครื่องปฐมพยาบาลไว้ปรมจัารถเก็บลลมขนมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติงานเก็บลลมขนขยมมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง
ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจัาปีลลมผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยลลมความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขที่
เจั้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 24 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการขนมูลฝอยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) ลยกขนมูลฝอย หรือกาหนดวันในการขนมูลฝอยตามปรมเภทตามข้อ 9 หรือ ตามที่เทศบาลตาบล
ดอนเขืองกาหนด
(2) มาตรการควบคุมกากับการขนมูลฝอยเพื่อปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามข้อ 11
(3) ใช้ยานพาหนมขนมูลฝอยที่มีลักษณมตามที่กาหนดในข้อ 25 ลลมต้องดูลลยานพาหนมดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(ก) มีการล้างทาความสมอาดยานพาหนมลลมอุปกรณ์ตา่ งๆที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยเป็นปรมจัา
ทุกวัน โดยสถานที่ล้างทาความสมอาดดังกล่าวต้องมีลักษณมเป็นพื้นเรียบลข็งลรงทนทาน มีความลาดเอียง น้าไม่
ท่วมขัง ทาความสมอาดง่าย มีรางหรือท่อรมบายน้าเสียหรือรมบบบาบัดน้าเสียหรือรมบบบาบัดน้าเพื่อรวมน้าเสีย
ไปจััดการตามที่กฎหมายกาหนด ลลมมีการปูองกันเหตุราคาญลลมผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชน
(ข) จััดให้มีบริเวณที่จัอดเก็บพยานพาหนมขนมูลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอลลมมีการดูลลทา
ความสมอาดบริเวณดังกล่าวเป็นปรมจัา
ข้อ 25 ยานพาหนมขนมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) ตัวถังบรรจัุมูลฝอยมีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณมปกปิด ง่ายต่อการบรรจัุขนถ่าย ลลมทา
ความสมอาดรมดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในรมดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณมขนถ่ายมูลฝอย
(2) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนมรองรับน้าจัากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานลลมสามารถ
นาน้าเสียจัากมูลฝอยไปบาบัดในรมบบบาบัดน้าเสีย
(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ปรมจัายานพาหนมชนิดไม่ก่อให้เกิดความราคาญสามารถมองเห็นได้
ในรมยมไกล ลลมเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณมที่ปฏิบัติงาน
กรณีบุคคลตามข้อ 35 (3) ให้ลสดงชื่อเทศบาลตาบลดอนเขืองด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจันไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนมขนมูลฝอยพร้อมลสดงลผ่นปูายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจัน รมบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนมขนมูลฝอย ในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจัน
กรณีบุคคลตามข้อ 35 (4) ให้ลสดงชื่อลลมเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจันไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนมขนมูลฝอย พร้อมกับลสดงลผ่น
ปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจัน รมบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนมขนมูลฝอย
ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจัน
ข้อ 26 ในกรณีที่มีความจัาเป็น เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง อาจัจััดให้มี
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สถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้
สถานีขนถ่ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมดังต่อไปนี้
(1) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้าซึมหรือน้าเข้า มีลสงสว่างลลมการรมบายอากาศเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ลลมมีขนาดเหมามสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย
(2) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการดาเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) มีรมบบรวบรวมลลมบาบัดน้าเสีย ลลมน้าทิ้งที่รมบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นลต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีรมบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนที่ 3
การกาจัดมูลฝอย
ข้อ 27 เพื่อปรมโยชน์ในการกาจััดมูลฝอย ให้คัดลยกมูลฝอยที่จััดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย
มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก ลลมมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนนาไปกาจััด ทั้งนี้ การกาจััดให้ทาตามความเหมามสมกับ
ลักษณมทางกายภาพลลมคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ลลมรมมัดรมวังให้เกิดผล
กรมทบต่อปรมชาชน ชุมชน ลลมสิ่งลวดล้อมน้อยที่สุด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง ส่งเสริมลลมสนับสนุนให้ปรมชาชนลลมชุมชน
มีส่วนร่วมลลมสามารถพึ่งพาตนเองในการกาจััดมูลฝอย ณ ลหล่งกาเนิด
ข้อ 28 การกาจััดมูลฝอย ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(2) การเผาในเตาเผา
(3) การหมักทาปุ๋ยลลมการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(4) การกาจััดลบบผสมผสาน
(5) วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา ดังนี้
(5ศ๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(5ศ๒) การหมักทาปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
(5ศ๓) การกาจััดด้วยพลังงานความร้อน
(5ศ๔) การลปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
(๕ศ5) วิธีอื่นตามที่กรมทรวงมหาดไทยกาหนด หรือคณมกรรมการจัังหวัดให้คาลนมนา
การดาเนินการตามวิธีในข้อ 28 (5) คณมกรรมการจัังหวัดอาจัให้คาลนมนาเทศบาลตาบลดอนเขือง
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 29 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่
กาจััดมูลฝอย ลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมสาหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดขึ้นจัากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจัน
เครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจััดมูลฝอยด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจััดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจัาปีลลมผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ดา้ นสุขอนาภัยลลมความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่เจั้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 30 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการกาจััดมูลฝอย ดังต่อไปนี้
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(1) กาจััดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในข้อ 28 โดยให้ศึกษาความเหมามสมลลมความเป็นไปได้
ก่อนทาการก่อสร้างรมบบกาจััดมูลฝอย ลลมมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจััดมูลในลต่ลมวิธีให้เป็นไป
ตามสุขลักษณมการจััดการมูลฝอยเพื่อปูองไม่ให้ส่งผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนลลมสิ่งลวดล้อม
(2)
ไม่นาสิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของเสียจัาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ ลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน มากาจััดร่วมกับมูลฝอย
ข้อ 31 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาตามข้อ 30(1) ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุราคาญ หรือความ
เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา
(2) มีพื้นที่ลนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เพื่อจััดเป็นพื้นที่สาหรับปลูก
ต้นไม้ ถนน ลลมรางรมบายน้าผิวดิน
(3) มีรมบบปูองกันการปนเปื้อนของน้าใต้ดินจัากน้าชมมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างลลม
ด้านข้างให้ลน่นลลมปูด้วยลผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณมลลมเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยปรมกาศในราช
กิจัจัานุเบกษา
(4) มีรมบบรวบรวมน้าชมมูลฝอยจัากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังรมบบบาบัดน้าเสียที่สามารถปูองกันการปนเปื้อน
น้าใต้ดิน ลลมมีกรมบวนการบาบัดน้าชมมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนามูลฝอยไปฝังกลบ ลลมปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบ
เต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมามสม เพื่อปูองกันกลิ่น
การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นลหล่งเพามพันธุ์สัตว์ลลมลมลงพาหนมนาโรครวมทั้งไม่ส่งผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม
(6) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพานมนาโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการดาเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดความราคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) ต้องมีรมบบรวบรวมลลมรมบายก๊าซออกจัากหลุมฝังกลบ ลลมมีรมบบเผาทาลายก๊าซหรือมีรมบบนา
ก๊าซไปใช้ปรมโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ปรมโยชน์อย่างอื่น
(8) มีบ่อสาหรับตรวจัสอบการปนเปื้อนของน้าใต้ดิน ลลมในรมหว่างการดาเนินการฝังกลบให้รายงานผล
การตรวจัสอบคุณภาพน้าตามหลักเกณฑ์ลลมวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา
ข้อ 32 การเผาในเตาเผา ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ 30(1)
ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม มีขนาดพื้นที่เหมามสมกับกรมบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีลสงสว่างลลมการ
รมบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(2) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมตามข้อ 16
(3) มีพื้นที่ลนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย เพื่อจััดเป็นพื้นที่สาหรับปลูกต้นไม้
ถนน ลลมวางรมบายน้าผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจัากการเผาลลมปัญหากลิ่นรบกวน
(4) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ตากว่
่ าลปดร้อยห้าสิบสององศาเซลเซียส ลลมมีรมบบควบคุมคุณภาพ
อากาศที่ปล่อยออกจัากปล่องเตาเผามูลฝอย ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจัากเตาเผามูลฝอย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11

(5) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการดาเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) มีการบาบัดน้าเสียจัากรมบบกาจััด ลลมน้าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กาจััดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการปูองกันผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม ลลมมีรมบบในการนาเถ้าหนักไป
กาจััดเป็นปรมจัา โดยใช้วิธีการฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้าชมขี้เถ้า
ปนเปื้อนลงน้าผิวดินลลมใต้ดิน หรือมีรมบบที่ปลอดภัยในการนาเถ้าหนักไปใช้ปรมโยชน์อย่างอื่น
(8) มีพื้นที่สาหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม ลลมมีรมบบในการนาเถ้าลอย
ออกไปกาจััดเป็นปรมจัา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมี
รมบบที่ปลอดภัยในการนาเถ้าลอยไปใช้ปรมโยชน์อย่างอื่น
ข้อ 33 การหมักทาปุ๋ยลลมการหมักทาก๊าซชีวภาพ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผล
การศึกษาตามข้อ 30(1) ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม
(2) มีรมบบคัดลยกมูลฝอยเพื่อนาหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจัมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมามสม
มีลสงสว่างลลมการรมบายอากาศเพียงพอต่อการคัดลยกดังกล่าว
(3) มีรมบบบาบัดกลิ่นจัากมูลฝอยภายในอาคารคัดลยกมูลฝอย
(4) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการดาเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) มูลฝอยจัากการคัดลยกส่วนที่หมักทาปุ๋ยหรือหมักทาก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีรมบบกาจััดหรือส่งไป
กาจััดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจัมีการนามูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
หมดได้ไปใช้ปรมโยชน์
(6) ต้องบาบัดน้าชมมูลฝอย น้าเสียจัากสถานที่คัดลยกลลมสถานที่หมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(7) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นรมบบปิด มีการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ปรมโยชน์ลลมมีรมบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีรมบบการใช้ปรมโยชน์จัากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
ข้อ 34 การกาจััดลบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกาจััดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมตาม ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33
หมวด 3
การร่วมมือ หรือ มอบหมาย ให้เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
.................................................
ข้อ 35 ให้เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลดังต่อไปนี้ดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกรมทรวง ว่าด้วย สุขลักษณมการจััดการมูลฝอย
ทั่วไป พศศศ 2560 รวมทั้งที่ลก้ไขเพิ่มเติม ลลมปรมกาศกรมทรวงมหาดไทย เรื่อง การจััดการมูลฝอย พศศศ 2560
ลลมเทศบัญญัตินี้
(1) เทศบาลตาบลดอนเขือง
(2)
เทศบาลตาบลดอนเขืองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดาเนินการภายใต้
ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 18 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535 ลก้ไขเพิ่มเติมถึง
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(ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขที่กรมทรวงมหาดไทยกาหนด ตามมาตรา
34/1 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535
(ฉบับที่ 2) พศศศ 2560
(3) เทศบาลตาบลดอนเขืองมอบหมายให้เอกชนใดดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย
ภายใต้การควบคุมดูลลของเทศบาลตาบลดอนเขืองตามมาตรา 18 วรรคสาม ลห่งพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข
พศศศ 2535 ลก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขที่
กรมทรวงมหาดไทยกาหนด ตามมาตรา 34/1 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็น
รมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ 2560
(4) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจัากเจั้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจัการรับทาการเก็บ ขน กาจััดมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจั หรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 ลห่ง
พรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535 ลก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมมาตรา 34/2 ลห่ง
พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ
2560
ในการจััดการมูลฝอย ต้องจััดให้มีเจั้าหน้าที่ควบคุมกากับในการจััดการมูลฝอยอย่างน้อยสองคน โดยให้มี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา
ส่วนที่ ๑
การร่วมกับ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
เก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ข้อ 36 ในกรณีที่เทศบาลตาบลดอนเขือง ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามข้อ 35 (2) จัมเป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลตาบลดอนเขืองจัมดาเนินการเอง
เทศบาลตาบลดอนเขืองอาจัร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ในการดาเนินการเก็บขน หรือ
กาจััดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามลนวทางในปรมกาศคณมกรรมการการกรมจัายอานาจัให้ลก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการทาความตกลงร่วมมือกันจััดทาบริการสาธารณมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเทศบาลตาบลดอนเขือง มอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามข้อ 35 (2) จัม
เป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลตาบลดอนเขืองจัมดาเนินการเอง เทศบาลตาบลดอน
เขืองอาจัมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ในการดาเนินการเก็บ ขน หรือกาจััดมูลฝอย
โดยให้ปฏิบัติตามลนวทางในปรมกาศคณมกรรมการการกรมจัายอานาจัให้ลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วย
การทาความตกลงร่วมมือกันจััดทาบริการสาธารณมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม
ข้อ 37 เพื่อให้มีรมบบจััดการลลมกาจััดมูลฝอยที่มีปรมสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งลวดล้อม ลลมสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดปรมโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ได้ ในการดาเนินการของราชการท้องถิ่นตามข้อ 36 ให้คณมกรรมการจัังหวัด
หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลต่กรณี มีหน้าที่ลนมนาลลมกากับเทศบาลตาบลดอนเขือง ในการรวมกลุ่มของ
ราชการส่วนท้องถิ่นภายในจัังหวัด ทั้งนี้ ตามลนวทางที่กรมทรวงมหาดไทยกาหนด
กรณีเทศบาลตาบลดอนเขืองไม่อาจัดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ หรือกรณีมีดาเนินการข๎ามเขตจัังหวัดให้
เทศบาลตาบลดอนเขือง โดยคาลนมนาของคณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลต่กรณี ขอทา
ความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อน
ดาเนินการ
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ส่วนที่ ๒
การมอบหมาย เอกชนเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอย
ข้อ 38 เทศบาลตาบลดอนเขือง อาจัมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการเก็บ ขน หรือ
กาจััดมูลฝอย ตามข้อ 35 (3) หากจัมเป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลตาบลดอนเขือง
จัมดาเนินการเอง โดยคานึงถึง
(๑) ปรมสิทธิภาพลลมความคุ้มค่าในการดาเนินกิจัการลลมการใช้ทรัพยากรของเทศบาลตาบลดอนเขือง
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง
(๓) ปรมโยชน์ตอ่ สังคมลลมเศรษฐกิจัจัากการดาเนินการ
(๔) ความโปร่งใสในกรมบวนการตัดสินใจัที่เกี่ยวข้อง
(๕) การจััดสรรความเสี่ยงที่เหมามสมกับการดาเนินการรมหว่างเทศบาลตาบลดอนเขืองกับเอกชน
(๖) สิทธิลลมปรมโยชน์ของผู้รับบริการลลมผู้ให้บริการ
(๗) การส่งเสริมการลข่งขันอย่างเป็นธรรมรมหว่างเอกชนที่ปรมสงค์จัมร่วมกับเทศบาลตาบลดอนเขือง
ข้อ 39 การมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให้ดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจััดซื้อจััดจั้างลลมการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 40 ในการมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการกาจััดมูลฝอยให้คณมกรรมการจัังหวัด
หรือคณมกรรมการกลาง
ลล้วลต่กรณี
ให้คาลนมนาเทศบาลตาบลดอนเขืองในการจััดทาข้อเสนอเพื่อให้
รัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ
โดยอย่างน้อยต้องลสดง
รายลมเอียดหัวข้อการศึกษาลลมวิเครามห์ข้อเสนอในเรื่องดังนี้
(๑) เหตุผล ความจัาเป็น ลลมปรมโยชน์ของข้อเสนอ
(๒) ต้นทุนการดาเนินการในภาพรวมลลมมูลค่าของการดาเนินการ รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนของเทศบาล
ตาบลดอนเขืองลลมเอกชนต่อมูลค่าของการดาเนินการ
(๓) รูปลบบลลมรมยมเวลาการมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ
(๔) ปรมมาณการผลตอบลทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องลสดงให้เห็นอัตราผลตอบลทนทางการเงิน
ลลมทางเศรษฐศาสตร์ ลลมลักษณมการจััดสรรผลปรมโยชน์ตอบลทนของการดาเนินการ
(๕) ผลกรมทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกรมทบโดยตรงลลมโดยอ้อมจัากการดาเนินการ ตลอดจันวิธีการปูองกัน
ลด หรือลก้ไขเยียวยาผลกรมทบดังกล่าว
(๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องลลมลนวทางการบริหารความเสี่ยงของการดาเนินการ
(๗) ความพร้อมของเทศบาลตาบลดอนเขือง ผู้จััดทาข้อเสนอ ความสอดคล้องกับลผนพัฒนาจัังหวัด
รวมถึงการศึกษาการดาเนินการตามกฎหมาย กฎ รมเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของเทศบาล
ตาบลดอนเขือง ผู้จััดทาข้อเสนอการจััดทาข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการกาจััดมูลฝอยตามข้อ 28
(๑) (5ศ1)
ข้อ 41 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ 40 ลล้ว ให้เทศบาลตาบลดอน
เขือง ผู้จััดทาข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนาหลักเกณฑ์ลลมวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจััดซื้อจััดจั้าง
ลลมการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม ลลมให้ใช้วิธีการปรมมูลก่อนโดยพิจัารณาจัากผลปรมโยชน์ที่
เทศบาลตาบลดอนเขืองลลมปรมชาชนจัมได้รับอย่างเป็นธรรม
ในกรณีที่ไม่อาจัดาเนินการด้วยวิธีการปรมมูลตามวรรคหนึ่ง เทศบาลตาบลดอนเขือง ผู้จััดทาข้อเสนออาจั
พิจัารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีปรมมูลก็ได้ โดยให้ขอคาลนมนาจัากคณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการ
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กลางลล้วลต่กรณีล
ลมเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ทรี่ ัฐมนตรีว่าการกรมทรวง
มหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจัารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ เฉพามกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีความจัาเป็นเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการอันเนื่องมาจัาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจัคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีปรมมูลอาจัก่อให้เกิดความลาช้าลลมอาจัทาให้เกิดความเสียหาย
ร้ายลรงต่อปรมโยชน์สาธารณม
(๒) เป็นข้อเสนอที่โดยลักษณมลลมขนาดของการดาเนินการลล้ว หากใช้วิธีการปรมมูลจัมไม่คุ้มค่าสาหรับ
การดาเนินการ
(๓) เป็นข้อเสนอที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพามลลมเอกชนลักษณมดังกล่าวนั้นมี
เพียงรายเดียว
ข้อ 42 เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนลล้ว ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง ผู้จััดทาข้อเสนอลงนามในสัญญาที่
ผ่านการตรวจัพิจัารณาของสานักงานอัยการสูงสุด
ข้อ 43 ในรมหว่างดาเนินการ หากมีการลก้ไขสัญญาตามข้อ 42 ซึ่งเป็นการลก้ไขสัญญาในส่วนที่มใิ ช่
สารมสาคัญ ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง คูส่ ัญญาพิจัารณาลล้วดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่เป็นการลก้ไขในสารมสาคัญ ให้เทศบาลตาบลดอนเขือง คูส่ ัญญาเสนอปรมเด็นที่ขอลก้ไข
ผลกรมทบจัากการลก้ไขสัญญา ลลมรายลมเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างสัญญาฉบับลก้ไขที่ผ่านการตรวจั
พิจัารณาของสานักงานอัยการสูงสุดลล้ว
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กรมทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจัารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ 44 การลก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสารมสาคัญตามข้อ 43 มีลักษณมอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
(๑) การลก้ไขเปลี่ยนลปลงลักษณมของการดาเนินการ การเปลี่ยนลปลงขอบเขตของเนื้องาน การ
เปลี่ยนลปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนลปลงการดาเนินการ โดยการลก้ไขเปลี่ยนลปลงในลักษณมที่กาหนดไว้
ในข้อนี้จัมต้องทาให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณมตามเปูาปรมสงค์เปลี่ยนลปลงไปจัากเดิม หรือเป็นการ
เพิ่มผลปรมโยชน์ให้ลก่คสู่ ัญญาฝุายเอกชน
(๒) การลก้ไขเปลี่ยนลปลงเกี่ยวกับผลปรมโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปลบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนลปลง
ผลปรมโยชน์ตอบลทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนลบ่งรายได้ การเปลี่ยนลปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ ลลม
การเปลี่ยนลปลงเกี่ยวกับการรมงับข้อพิพาท
(๓) การเปลี่ยนตัวคูส่ ัญญา หรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลทาให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
(๔) การเปลี่ยนลปลงรมยมเวลาของสัญญา
(๕) การเปลี่ยนลปลงหลักปรมกันสัญญา
(๖) การเปลี่ยนลปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนลปลงคุณภาพการให้บริการ
หมวด 4
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
.................................................
ข้อ 45 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการ เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ตามข้อ 24 ข้อ 25 โดยอนุโลม
การเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูลให้บรรจัุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนมซึ่งกันน้าลลมปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจััดการ
ปูองกันไม่ให้สิ่งปฏิกูล น้า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจัากสิ่งปฏิกูลตกหล่นรั่วไหลออกจัากอุปกรณ์หรือยานพาหนมนั้น ลลม
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ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยรมมัดรมวังไม่ให้เกิดผลกรมทบต่อการจัราจัร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิต
ของปรมชาชน
เพื่อปรมโยชน์ในการรักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมกาจััดสิ่งปฏิกูล การจััดการ
สิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทาให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณม ในอาคาร
สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น ภายในเขตเทศบาลตาบลดอนเขือง ยกเว้นที่
ที่จััดทาขึ้นเพื่อรองรับหรือกาจััดสิ่งปฏิกูล โดยได้รับการมอบหมายหรือได้อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
(๒) เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจััดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอมเปื้อนที่
ถูกสุขลักษณมอย่างเพียงพอลลมเหมามสมตามทีเ่ จั้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ปรมกาศกาหนด
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณมอื่น
ใดของเทศบาลตาบลดอนเขือง เว้นลต่จัมเป็นการกรมทาของเจั้าหน้าที่เทศบาลตาบลดอนเขือง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ที่ได้รับการมอบหมายหรือได้อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้
(5) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีสิ่งปฏิกูลในที่ ถังรับ หรือภาชนมอื่นใดที่จััดให้เป็นที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลของผู้อื่น เว้นลต่จัมได้รับอนุญาตจัากผู้นั้น
(6) ห้ามมิให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ทาการกาจััดสิ่งปฏิกูลอันอาจัทาให้เกิด
มลภาวมที่เป็นพิษ เช่น กลิ่น หรือลก๊ส เป็นต้น เว้นลต่จัมได้กรมทาโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณมหรือกรมทาตาม
คาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจั้าพนักงานท้องถิ่น
(๘) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูล จันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจัมต้องทาการจััดเก็บ ขน ลลมกาจััด ตามคาลนมนาของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข หรือคาสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่นภายในรมยมเวลาที่กาหนด เมื่อพ้นกาหนดรมยมเวลา
ดังกล่าวลล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ลมเลย หรือกรมทาการไม่ลล้ว
เสร็จัโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือคาสั่งของเจั้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เจั้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลดอนเขือง ทาการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญจัากสถานที่
ดังกล่าว ลลมผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้
(๙) ห้ามเจั้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม ลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปมปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล
หากผู้จััดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ทาการจััดเก็บ ให้ผู้ทาการ
จััดเก็บลจั้งให้พนักงานเจั้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
หากพ้นสามวันนับตั้งลต่วันที่ลจั้ง หากพนักงานเจั้าหน้าที่ยังไม่ดาเนินการ ให้ผู้ที่ทาการจััดเก็บ ดาเนินการ
กับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การดาเนินการต้องไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
สิ่งมีชีวิตลลมสิ่งลวดล้อม
ข้อ 46 การกาจััดสิ่งปฏิกูล ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้
(1) การหมักทาปุ๋ยลลมการหมักทาก๊าซชีวภาพ
(2) การกาจััดลบบอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกรมทาได้
ข้อ 47 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่
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เก็บ ขน กาจััดสิ่งปฏิกูล ต้องจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมสาหรับปฏิบัติงานดังกล่าว
อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดขึ้นจัากการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย
ตลอดจันเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจััดสิ่งปฏิกูล ด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่กาจััดสิ่งปฏิกูล ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจัาปีลลมผ่านการฝึกอบรมให้
มีความรู้ดา้ นสุขอนาภัยลลมความปลอดภัยในการทางาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่เจั้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยคาลนมนาของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 48 เทศบาลตาบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการกาจััดสิ่งปฏิกูล
ดังต่อไปนี้
(1) กาจััดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กาหนดในข้อ 46 โดยให้ศึกษาความเหมามสมลลมความเป็นไปได้ ก่อนทา
การก่อสร้างรมบบกาจััดสิ่งปฏิกูล
ลลมมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจััดในลต่ลมวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณมการจััดการสิ่งปฏิกูล เพื่อปูองไม่ให้ส่งผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนลลมสิ่งลวดล้อม
(2) ไม่นา ขยมมูลฝอย สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของ
เสียจัากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ ลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน มากาจััดร่วมกับสิ่งปฏิกูล
ข้อ 49 การหมักทาปุ๋ยลลมการหมักทาก๊าซชีวภาพ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม
(2) มีรมบบหมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจัมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมามสม มีลสงสว่างลลมการ
รมบายอากาศเพียงพอต่อการดาเนินการ
(3) มีรมบบบาบัดกลิ่นจัากสิ่งปฏิกูล
(4) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมนาโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการดาเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) สิ่งปฏิกูล ที่หมักทาปุ๋ยหรือหมักทาก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีรมบบกาจััดหรือส่งไปกาจััดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
(6) ต้องบาบัดน้าเสียจัากสถานที่หมักทาปุ๋ยหรือทาก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(7) กรณีหมักทาก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นรมบบปิด มีการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ปรมโยชน์ลลมมีรมบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีรมบบการใช้ปรมโยชน์จัากก๊าซชีวภาพหยุดการทางาน
หมวด 5
การดาเนินการใช้ และหาประโยชน์
.................................................
ข้อ 50 ให้คณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลต่กรณี ให้คาลนมนาลก่เทศบาลตาบล
ดอนเขือง ในการนามูลฝอยที่จััดเก็บได้ไปดาเนินการ ใช้ หรือหาปรมโยชน์โดยวิธีการจัาหน่าย จั่าย โอน ทั้งนี้ให้
คานึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า ลลมปรมโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ข้อ 51 เทศบาลตาบลดอนเขือง ร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายอาจันามูลฝอยที่จััดเก็บได้ไปดาเนินการ ใช้
หรือหาปรมโยชน์โดยวิธีการจัาหน่าย จั่าย โอน ตามข้อ 50 หรือข้อตกลงในหมวด ๓
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หมวด 6
การขอรับบริการ และการขอออกใบอนุญาต
..................................................................
ข้อ 52 ผู้ปรมสงค์ขอรับบริการจััดเก็บ ขน กาจััดมูลฝอย ตามเทศบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอรับบริการตาม
ลบบที่เทศบาลตาบลดอนเขืองกาหนด พร้อมลสดงบัตรปรมจัาตัวปรมชาชน ลลมทมเบียนบ้าน ลลมรมบุ จัุดหรือ
สถานที่ ที่ขอรับบริการจััดเก็บมูลฝอยให้ชัดเจัน
ข้อ 53 ผู้รับบริการจััดเก็บ ขน กาจััดมูลฝอย ผู้ใดมีความปรมสงค์จัมยกเลิกการรับบริการตามข้อ 52 ต้อง
ลจั้งให้เทศบาลตาบลดอนเขือง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
ข้อ 54 ผู้ใดปรมสงค์จัมดาเนินกิจัการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจััดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล หรือหา
ปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจัหรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ตามข้อ 35 (4) ต้องได้รับใบอนุญาตจัากเจั้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ใดปรมสงค์จัมดาเนินกิจัการตาม วรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามลบบ พร้อมกับหลักฐานต่างๆ
ตามที่เทศบาลตาบลดอนเขือง กาหนด ต่อเจั้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 55 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจั้าหน้าที่ ตรวจั ความถูกต้องลลม
ความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กาหนดในเทศบัญญัติให้เจั้าหน้าที่ รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมดลลมลจั้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตลก้ไขให้ถูกต้องลลมสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน ลลมในกรณีจัาเป็นที่จัมต้องส่งคืนคาขอ ลก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งลจั้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับลต่วันได้
รับคาขอ
เจั้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือลจั้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับลต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายลมเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดในเทศ
บัญญัติ
เมื่อเจั้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตลล้ว ให้ลจั้งให้ผู้รับใบอนุญาต มาชารมค่าธรรมเนียม โดยชารม
ค่าธรรมเนียมวันใด ให้ออกใบอนุญาตในวันนั้น
ในกรณีที่มีเหตุจัาเป็นที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจัออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจัมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งลมไม่เกินสิบห้าวัน ลต่ต้องมี
หนังสือลจั้งการขยายเวลาลลมเหตุจัาเป็นลต่ลมครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้ลล้วนั้น ลล้วลต่กรณี
ข้อ 56 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องลสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยลลมเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่
หรือยานพาหนม ที่ใช้ในการปรมกอบกิจัการตลอดเวลาที่ปรมกอบกิจัการ
ข้อ 57 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสารมสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น คาขอรับ
ใบลทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับลต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบลทนใบอนุญาตลลมการออกใบลทนใบอนุญาตให้ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาร้องต่อเจั้า
พนักงานท้องถิ่น ตามลบบที่เทศบาลตาบลดอนเขือง กาหนด
ข้อ 58 การต่ออายุใบอนุญาต จัมต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมลล้ว ให้ปรมกอบกิจัการต่อไปได้ จันกว่าเจั้าพนักงานท้องถิ่น จัมสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต
ข้อ 59 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อ 54 ให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทาการเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับลต่วันที่ออกใบอนุญาต
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(๒) ใบอนุญาตการกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับลต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาปรมโยชน์จัากการจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับลต่วันที่ ออก
ใบอนุญาต
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งลล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขลลม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสมอาด ลลมให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจัของเทศบาลตาบลดอนเขือง ที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 60 บุคคลตามข้อ 35 (4) ในการขอรับใบอนุญาตทาการเก็บ ขน ต้องลสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่
กาจััดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ว่าดาเนินการลลมปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม รมเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 61 บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตได้ตามข้อ 54 ในกิจัการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูล
ฝอย หรือหาปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจัหรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ รมเบียบ ลลมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 7
ค่าธรรมเนียม
..................................................................
ข้อ 62 ผู้ใดรับบริการจััดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องจั่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือรายปีไม่เกินบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 63 ให้ผู้ทรี่ ่วมดาเนินการหรือได้รับมอบหมาย ตามข้อ 35 (2) (3) ให้ดาเนินกิจัการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมหรือมูลฝอย หรือหาปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจัหรือ
โดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิดค่าบริการ คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ไม่เกินที่กาหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้ลล้วลต่กรณี
ข้อ 64 ให้ผู้รบั ใบอนุญาต ตามข้อ 35 (4) ซึ่งได้รับใบอนุญาต ตามข้อ 54 กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการ เก็บ ขน หรือกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมหรือมูลฝอย ตามลักษณมการให้บริการ ลต่ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าบริการขั้นสูง ตามที่กาหนดท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ 65 บรรดาค่าธรรมเนียมลลมค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลดอนเขือง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมทีผ่ ู้รับใบอนุญาตตามข้อ 35 (4) เรียกเก็บตามข้อ 64
หมวด 8
บทกาหนดโทษ
..................................................................
ข้อ 66 ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ในข้อที่กาหนดขึ้นตาม พรมราชบัญญัติการสาธารณสุข
พศศศ 2535 ลลมที่ลก้ไขเพิ่มเติม ลลม พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พศศศ2535 ลลมที่ลก้ไขเพิ่มเติม ต้องรมวางโทษตามที่กาหนดไว้ในพรมราชบัญญัตินั้น
ข้อ 67 ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ นอกจัากที่กาหนดไว้ในข้อ 66 มีความผิด ต้องรมวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข้อ 68 ให้นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ลลมมีอานาจัออก
รมเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
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ปรมกาศ ณ วันที่ ศศศศศศศศศศศศศศศ เดือน ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ พศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ

ลงชื่อ

กอง เริ่มรักษ์
(นายกอง เริ่มรักษ์)
นายกเทศมนตรีตาบลดอนเขือง

เห็นชอบ
ลงชื่อ
(ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ)
นายอาเภอสว่างลดนดิน ปฏิบัติราชการลทน
ผู้ว่าราชการจัังหวัดสกลนคร
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ........

ที่
ก

ข

ค

1. สาหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลตาบลดอนเขือง ดาเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม
ดังนี้
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
รายเดือน
รายปี
ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยปรมจัา
1ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอย
-วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย) เก็บเดือนลม
10
120
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 10-250
240-3,000
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 20บาท
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 10 บาท)
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 20 บาท)
2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500
800
9,600
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม
3ศกรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1
800 ขึ้นไป 9,600 ขึ้นไป
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1,000 บาท
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 500 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 1,000 บาท)
ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
1ศกรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
75
2ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
150
3ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย
150 ขึ้นไป
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 245 บาท
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 100 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 200 บาท)
ค่ากาจััดมูลฝอยปรมจัา
1ศค่ากาจััดมูลฝอย
-วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม
10
240
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 10-250
240-6,000
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 20บาท
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 10 บาท)
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 20 บาท)
2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500
800
12,000
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม
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ที่

รายการ

3ศกรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1,000 บาท
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 500 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 1,000 บาท)
ง ค่ากาจััดมูลฝอยเป็นครั้งคราว
1ศกรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
2ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
3ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 200 บาท
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 100 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 200 บาท)
จั ค่ากาจััดมูลฝอย
ในกรณีที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา 2 บาท ต่อคนต่อ
วัน

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
รายเดือน
รายปี
800 ขึ้นไป 12,000 ขึ้นไป

70
150
150 ขึ้นไป

-

บวกเพิ่ม 2
บาทต่อคนต่อ
วัน

-

2. สาหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอื่นตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาต
ให้ดาเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
ที่

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
รายเดือน
รายปี

ก ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยปรมจัา
1ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอย
-วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม
30
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 30-750
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 30 บาท
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 15 บาท)
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 30 บาท)
2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500
1,500
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม
3ศกรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1500 บาท
1,500 ขึ้นไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 750 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 1,500 บาท)

360
360-9,000

18,000
18,000 ขึ้นไป
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ที่

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
รายเดือน
รายปี

ข ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว
1ศกรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
130
2ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
250
3ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 250 บาท
250 ขึ้นไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 125 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 250 บาท)
ค ค่ากาจััดมูลฝอยปรมจัา
1ศค่ากาจััดมูลฝอย
-วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม
30
-วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 30-750
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 30 บาท
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 15 บาท)
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 30 บาท)
2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500
1,500
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม
3ศกรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1500 บาท
1,500 ขึ้นไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 750 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 1,500 บาท)
ง ค่ากาจััดมูลฝอยเป็นครั้งคราว
1ศกรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
130
2ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
250
3ศกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 250 บาท
250 ขึน้ ไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 125 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย
250 บาท)
จั ค่ากาจััดมูลฝอย
ในกรณีที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา 2 บาท
บวกเพิ่ม 2
ต่อคนต่อวัน
บาทต่อคนต่อ
วัน

-

360
360-9,000

18,000
18,000 ขึ้นไป

-

-
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน หรือ กาจัด สิ่งปฏิกูล
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ........
1. สาหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลตาบลดอนเขือง ดาเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม
ดังนี้
ที่
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
ต่อ 1 ครั้ง
ก ค่าเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
300
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
300 ขึ้นไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 150 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 300 บาท)
ข ค่ากาจััดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
300
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
300 ขึ้นไป
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 150 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 300 บาท)
2. สาหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอื่นตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับ
อนุญาตให้ดาเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
ที่

รายการ
ค่าเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 150 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 300 บาท)
ค่ากาจััดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มครึ่งหน่วย 150 บาท)
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพิ่มหนึ่งหน่วย 300 บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
ต่อ 1 ครั้ง
400
400 ขึ้นไป

-

400
400 ขึ้นไป

-
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตาม ข้อ 54
การ เก็บ ขน กาจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลดอนเขือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. …………….
ที่
1
2
3
4

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทาการเก็บลลมขน มูลฝอย
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทาการเก็บลลมขน สิ่งปฏิกูล
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับกาจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาปรมโยชน์จัากการจััดการสิ่งปฏิกูลลลม
มูลฝอย
5 ใบลทนใบอนุญาต

ฉบับ/ปี
(บาท)
5,000
5,000
7,000
15,000
200

