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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. ............ 

………………………………………… 
 

หลักการ 
 

ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วย การก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ2554 
ลลม ใหมี้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วย การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล เพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์
ปัจัจัุบัน ในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง ได้อย่างเหมามสม 
 
 

เหตุผล 
 

  ตามท่ีได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ 
๒๕๕๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ลลมไม่เหมามสมกับสภาพการณ์ปัจัจัุบัน  เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการลลม
เงื่อนไขในการเก็บขยมลลมก าจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การห้ามถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณม
ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณมลลมสถานที่เอกชน 
หรือให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณมตามสภาพหรือลักษณม
การใช้อาคาร หรือสถานที่นั้นๆ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการลลมเงื่อนไขเพ่ือผู้รับใบอนุญาตเก็บ ขน ลลมก าจััดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติ ลลมการอ่ืนใดที่จั าเป็นเพื่อให้ถูกต้องสุขลักษณม ตลอดจันหลักเกณฑ์ในการขอออก
ใบอนุญาต ใบลทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ลลมอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เพ่ือปรมโยชน์ในการ
รักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมก าจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลดอน
เขือง จัึงจั าเป็นต้องให้มเีทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วย การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล ตราขึ้นบังคับ
ใช้ต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. .......... 

................................................ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง ว่าด้วยการจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล พศศศ 

ศศศศศศศศศศศศศศ 
อาศัยอ านาจัตามความในมาตรา 60 ลลมมาตรา 63 ลห่งพรมราชบัญญัติเทศบาล พศศศ 2496 ลก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (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 ลก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 อันเป็นพรมราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางปรมการเกี่ยวกับการ
จั ากัดสิทธิลลมเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ๓๒ ๓๓ ลลม ๔๐ ของรัฐธรรมนูญลห่งราชอาณาจัักรไทย พศศศ 
๒๕๖๐ บัญญัติให้กรมท าได้โดยอาศัยอ านาจัตามบทบัญญัติลห่งกฎหมาย ปรมกอบกับกฎกรมทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วย สุขลักษณมการจััดการมูลฝอยทั่วไป พศศศ 2560 ข้อ 3 ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 13 วรรคสอง ข้อ 16 
วรรคสอง ลลมข้อ 20 วรรคสอง ลลมกฎกรมทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ
ลจั้ง ลลมการให้บริการในการจััดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พศศศ2559 ลลม พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาด
ลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ 2560 มาตรา 34/1 วรรคห้า 
มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 มาตรา 62 ปรมกอบกับ ปรมกาศกรมทรวงมหาดไทย เรื่อง การจััดการมูลฝอย พศศศ 
2560 เทศบาลต าบลดอนเขือง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดอนเขือง ลลมผู้ว่าราชการจัังหวัด
สกลนคร จัึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1ศ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล 
พศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ” 

ข้อ 2ศ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง ต้ังลตเ่มื่อได้ปรมกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  
ส านักงานเทศบาลต าบลดอนเขืองลล้วเจั็ดวัน 

ข้อ 3ศ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง เรื่อง การก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย พศศศ 2554 
บรรดาเทศบัญญัติ ปรมกาศ รมเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ลล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด

หรือลย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ลทน  
ข้อ 4ศ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจั้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
“เจั้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจั้าพนักงานซึ่งได้รับการลต่งตั้งจัากรัฐมนตรีว่าการกรมทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกรมดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนม 

ที่ใสอ่าหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจัากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน ลตไ่ม่หมายความ 
รวมถึง 

(1) มูลฝอยติดเชื้อ 
(2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน ลลม 
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(3) สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจัากการปรมกอบกิจัการโรงงาน ของเสียจัากวัตถุ ของ
เสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ลลมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหมห่รือน ามาผลิตเป็น 
ผลิตภัณฑ์ใหมไ่ด้ 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกรมทรวงว่าด้วยการก าจััดมูลฝอยติดเชื้อ 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจัาก

กิจักรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ 
ออกไซด์ สารรมคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดรมเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนลปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจัก่อหรือมีลนวโน้มทีจ่ัมท าให้เกิดอันตรายลก่บุคคล สัตว์ พืช  
ทรัพย์สิน หรือสิ่งลวดล้อม ลต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรังสี ลลมของเสียอันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชลลมสัตว์ มูล
สัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายไดง้่าย 

“น้ าชมมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชมผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจัากมูลฝอย ซึ่งอาจั
ปรมกอบด้วยสารลมลายหรือสารลขวนลอยผสมอยู่ 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับ
หลายครอบครัว โดยลบ่งออกเป็นหน่วยลยกจัากกันส าหรับลตล่มครอบครัว 

“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ปรมชาชน ลลมเจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถาน
ปรมกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นลหล่งก าเนิดมูลฝอย 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจัจัารมหรือปัสสาวม รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครก หรือมีกลิ่น
เหม็น 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรงร้าน ลพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจัเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณม” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมใิช้เป็นของเอกชนลลมปรมชาชนสามารถใช้
ปรมโยชน์หรือใช้สัญจัร 

“สถานสาธารณม” หมายความว่า สถานที่ที่จััดไว้เป็นสาธารณมส าหรับปรมชาชนใช้เพ่ือการบันเทิง การ
พักผ่อนหย่อนใจั หรือการชุมนุม 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

................................................. 
ข้อ 5 การจััดการมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตินี้ เทศบาลต าบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ 35  

ต้องด าเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจััดให้มีรมบบจััดการก าจััดมูลฝอยลลมสิ่งปฏิกูล ที่มี
ปรมสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งลวดล้อมสามารถน าไปใช้ให้เกิดปรมโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ 

ข้อ 6 เทศบาลต าบลดอนเขือง ต้องรณรงคส์ร้างความรับรู้ ความเข้าใจั ลลมจัิตส านึกให้ปรมชาชนใน
ท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการลดปริมาณ ลลมคัดลยกมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม ่มีความตรมหนักรู้ลลมรับผิดชอบใน 
การจััดการมูลฝอย ณ ลหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปิดเผยข้อมูลลลมรายงานผลการด าเนินงานให้ปรมชาชน 
ทราบ 
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หมวดที่ 2 
การคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
............................................................ 

ข้อ 7 การคัดลยก เก็บ ขน ลลมก าจััดมูลฝอยให้ด าเนินการตามความในหมวดนี้ ลลมในกรณีที่มีกฎหมาย 
กฎ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาม เทศบาลต าบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ  
35 มีหน้าที่จัมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 
 

ส่วนที่ 1 
การเก็บและคัดแยก มูลฝอย 

ข้อ 8 ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง จััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณมลลมสถานสาธารณมให้
เพียงพอลลมเหมามสมกับปรมเภท ปริมาณมูลฝอย ลลมกิจักรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนมรองรับ
มูลฝอยทั่วไปลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน 

เจั้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ปรมชาชนเข้าไปได้ ต้องจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยตาม
วรรคหนึ่ง หรือรอ้งขอรับบริการจัากเทศบาลต าบลดอนเขือง หรือ บุคคลตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับ
ใบอนุญาตจัากเทศบาลต าบลดอนเขือง 

ข้อ 9 ภาชนมรองรับมูลฝอยตามข้อ 8 ต้องมีลักษณมที่เหมามสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพามส าหรับ
รองรับมูลฝอยลตล่มปรมเภท หรืออาจัก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งลสดงถึงมูลฝอยปรมเภทนั้นไว้อย่างชัด
ลจั้งที่ภาชนมรองรับมูลฝอยลทนก็ได้ 

(๑) สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
(๒) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(๓) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน 
เพ่ือความปลอดภัยอาจัจััดภาชนมรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณมโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ ๑0 ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง ปรมกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ ลลมเส้นทางการเก็บลลมขนมูลฝอย

ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
ในกรณีมีเหตุผลความจั าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บลลมขนมูลฝอยตามปรมกาศในวรรคหนึ่งได้ให้ลจั้งผู้

ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
ข้อ ๑1 การเก็บลลมขนมูลฝอยให้บรรจัุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนมซึ่งกันน้ าลลมปิดอย่างมิดชิด รวมทั้ง

จััดการปูองกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจัากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจัากอุปกรณ์หรือยานพาหนมนั้น 
ลลมต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยรมมัดรมวังไม่ให้เกิดผลกรมทบต่อการจัราจัร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิตของปรมชาชน 

เพ่ือปรมโยชน์ในการรักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมก าจััดมูลฝอย การจััดการ
มูลฝอยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณม นอกจัากในที่ท่ี
เทศบาลต าบลดอนเขือง จััดไว้ให้ 

(๒) เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจััดให้มีที่รองรับมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณมอย่าง
เพียงพอลลมเหมามสมตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุขปรมกาศก าหนด 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
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(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในอาคาร สถานที่ หรือ
ที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณมอ่ืนใด
ของเทศบาลต าบลดอนเขือง เว้นลตจ่ัมเป็นการกรมท าของเจั้าหน้าที่เทศบาลต าบลดอนเขือง ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๖) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีมูลฝอยในที่ ถังรับ หรือภาชนมอ่ืนใดที่จััดให้เป็นที่รองรับมูลฝอย
ของผู้อ่ืน เว้นลตจ่ัมได้รับอนุญาตจัากผู้นั้น 

(๗) ห้ามมิให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจััดมูลฝอยอันอาจัท าให้เกิด
มลภาวมที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือลก๊ส เป็นต้น เว้นลต่จัมได้กรมท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณมหรือกรมท าตาม
ค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจั้าพนักงานท้องถิ่น 

(๘) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสมสมจันก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจัมต้องท าการจััดเก็บ ขน ลลมก าจััด ตามค าลนมน า
ของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่นภายในรมยมเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนด
รมยมเวลาดังกล่าวลล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ลมเลย หรือกรมท า
การไม่ลล้วเสร็จัโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจั้า
พนักงานท้องถิ่น ให้เจั้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนเขือง ท าการเก็บขนมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจัาก
สถานที่ดังกล่าว ลลมผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนด
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

(๙) ห้ามเจั้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม ลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปมปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

หากผู้จััดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับขยมมูลฝอยที่ท าการจััดเก็บ ให้ผู้ท าการ
จััดเก็บลจั้งให้พนักงานเจั้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  

หากพ้นสามวันนับตั้งลตว่ันที่ลจั้ง หากพนักงานเจั้าหน้าที่ยังไมด่ าเนินการ ให้ผู้ที่ท าการจััดเก็บ ด าเนินการ
กับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การด าเนินการต้องไมส่ร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
สิ่งมีชีวิตลลมสิ่งลวดล้อม 

ข้อ 12 เพ่ือปรมโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย คัดลยกมูลฝอยลตล่มปรมเภท 
ตามข้อ 9 ออกจัากกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย ต้องบรรจัุมูลฝอยที่คัดลยกลตล่มปรมเภทตามข้อ 9 ลล้ว ในถุงหรือภาชนม
ส าหรับบรรจัุมูลฝอย ให้เพียงพอลลมเหมามสมกับปรมเภทของมูลฝอยนั้น 

(2) มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณม หรือ ขนาด ที่ไม่สามารถบรรจัุในถุงหรือภาชนมส าหรับบรรจัุมูลฝอยได้ ให้
คัดลยกไว้ต่างหาก ตามปรมเภทของมูลฝอย โดยต้องจััดการให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณม 

(3) เมื่อคัดลยกมูลฝอยลตล่มปรมเภทลล้ว ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย น าถุงหรือภาชนมส าหรับบรรจัุมูลฝอย
ที่คัดลยกลล้วนั้น ทิ้งตามวัน เวลา ลลมสถานที่ ที่เทศบาลต าบลดอนเขืองปรมกาศก าหนด 

ข้อ 13 ถุงหรือภาชนมส าหรับบรรจัุมูลฝอย ต้องมีลักษณมดังต่อไปนี้  
(1) ถุงส าหรับบรรจัุต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถุงที่ท าจัากวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่

รั่วซึม ขนาดเหมามสม ลลมสามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวก 
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(2) ภาชนมส าหรับบรรจัุต้องท าจัากวัสดุที่ท าความสมอาดง่าย มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิด
มิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรคได้ขนาดเหมามสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวก ลลมง่ายต่อการ
ถ่ายลลมเทมูลฝอย 

ถุงหรือภาชนมส าหรับบรรจัุมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ให้รมบุข้อความที่ท าให้เข้าใจัได้ว่าเป็นมูลฝอยปรมเภท
ใด โดยมีขนาดลลมสีของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจันตามข้อ 9 

ข้อ 14 ให้ผู้ซ่ึงก่อให้เกิดมูลฝอย บรรจัุมูลฝอย ในถุงหรือภาชนมบรรจัุตามข้อ 13 ในกรณีบรรจัุในถุงให้
บรรจัุในปริมาณที่เหมามสม ลลมมัดหรือปิดปากถุงให้ลน่นเพ่ือปูองกันการหกหล่นของมูลฝอยดังกล่าว กรณีบรรจัุ
ในภาชนมบรรจัุต้องบรรจัุในปริมาณท่ีเหมามสมลลมมีการท าความสมอาดภาชนมบรรจัุนั้นเป็นปรมจั าสม่ าเสมอ 

ข้อ 15 เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงลรมที่มีจั านวนห้องพัก
ต้ังลตล่ปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยกว่าสี่พันตารางเมตรข้ึนไปหรือเจั้าของหรือผู้ครองครองอาคาร สถาน
ปรมกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยตั้งลตส่องลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน ต้องจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอย ลลมมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามข้อ 16 ข้อ 17 
หรือข้อ 18 ตามความเหมามสมหรือตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 16 ที่พักรวมมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นอาคารหรือเป็นห้องลยกเป็นสัดส่วนเฉพามที่มีการปูองกันน้ าฝน หรือภาชนมรองรับมูลฝอยทั่วไป 

ลลมมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญต่ามข้อ 18 ที่สามารถบรรจัุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน 
(2) มีพ้ืนที่ลลมผนังของอาคารหรือ(1) ต้องเรียบ มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท า

ความสมอาดง่าย สามารถห้องกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค ลลมมีการรมบายอากาศ 
(3) มีรางหรือท่อรมบายน้ าเสียหรือรมบบน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจััดการตามกฎหมายก าหนด 
(4) มีปรมตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสมดวก 
(5) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจันว่า“ที่พัก

รวมมูลฝอย” ลลมมีการดูลลรักษาความสมอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ที่พักรวมมูลฝอยต้องต้ังอยู่ในที่ ที่สมดวกต่อการเก็บรวบรวมลลมขนถ่ายมูลฝอย ลลมอยู่ห่างจัากลหล่งน้ า

เพ่ือการอุปโภคลลมสถานที่ปรมกอบหรือปรุงอาหาร ตามท่ีเจั้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 17 ภาชนมรองรับมูลฝอย ส าหรับสถานที่ตามข้อ 15 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมมีลักษณม 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ท าจัากวัสดุที่ท าความสมอาดง่าย มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิดสามารถปูองกันสัตว์
ลลมลมลงพาหนมน าโรคได้ ขนาดเหมามสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สมดวกลลมง่ายต่อการถ่ายลลมเท มูลฝอย 

(2) มีข้อความว่า “มูลฝอย” หรือ “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม”่ ลล้วลต่กรณี ลลมมีขนาดลลมสีของ
ข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจัน 

ในกรณีที่เห็นควรเพื่อความสมดวกในการเก็บ ขน หรือก าจััดมูลฝอย ให้ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับ
พิมพ์บนภาชนมรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ตามข้อ 9 

ข้อ 18 ภาชนมรองรับมูลฝอยทีมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งลตส่องลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณมปิดมิดชิด สามารถปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหนมน าโรคได้ 
สมดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย ลลมสามารถล้างท าความสมอาดได้ง่าย มีรมบบรวบรวมลลมปูองกันน้ าชมมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งลวดล้อม 
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(2) มีการท าความสมอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ลมหนึ่งครั้ง 
ภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเหมามสม สมดวก

ต่อการขนย้ายลลมไม่กีดขวางเส้นทางจัราจัร ลยกเป็นสัดส่วนเฉพาม พ้ืนฐานเรียบมั่นคงลข็งลรง ท าความสมอาด
ง่าย มีรางหรือท่อรมบายน้ าเสียหรือรมบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือรวบรวมน้ าเสียไปจััดการตามท่ีกฎหมายก าหนด ลลม
อยู่ห่างจัากลหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค ลลมสถานที่ปรมกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 19 ให้เทศบาลต าบลดอนเขืองจััดให้มีภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมต่ามข้อ 13 
หรือภาชนมรองรับมูลฝอยลลมมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญต่ามข้อ 18 ในที่หรือทางสาธารณมตาม
ความเหมามสมหรือตามท่ีเทศบาลต าบลดอนเขืองก าหนด 

ข้อ 20 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมลลมคัดลยกมูลฝอยลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจั าปีลลมได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยลลมความ
ปลอดภัยในการท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขท่ีเจั้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 21 ในกรณีที่เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง จััดให้มีสถานที่คัดลยกมูลฝอย  
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นพื้นที่เฉพาม มีขนาดเพียงพอ เหมามสม สามารถรองรับมูลฝอยที่จัมน าเข้ามาคัดลยกได้ลลมมีการ
รักษาบริเวณโดยรอบให้สมอาดลลมเป็นรมเบียบอยู่เสมอ 

(2) มีลสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจัน 
(3) มีการรมบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(4) จััดให้มีห้องน้ า ห้องสว้ม ลลมอ่างล้างมือที่สมอาดเพียงพอ ส าหรับใช้งานลลมช ารมล้างร่างกาย 
(5) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค 
(6) มีการปูองกันฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือน หรือการด าเนินการที่อาจัก่อให้เกิดเหตรุ าคาญ

หรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(7) จััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยลลมมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(8) มีรมบบรวบรวมลลมบ าบัดน้ าเสียลลมน้ าทิ้งที่รมบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีวิสาหกิจัชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนินการคัดลยกมูลฝอยในลักษณมที่ไม่เป็นการค้าหรือลสวงหา

ก าไร ต้องลจั้งเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่วิสาหกิจัชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ ลลมให้เทศบาลต าบลดอนเขือง
ก ากับดูลลการด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณม 

ข้อ 22 ห้ามผู้ปรมกอบการกิจัการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลหล่งก าเนิดมูลฝอยทิ้ง
สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของเสียจัากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้น
ในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตรายกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปมปนกับ
มูลฝอย 
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ส่วนที่ 2 
การขนมูลฝอย 

ข้อ 23 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มผีู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่
เก็บลลมขนมูลฝอย ลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมส าหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์
หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดข้ึนจัากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจัน
เครื่องปฐมพยาบาลไว้ปรมจั ารถเก็บลลมขนมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติงานเก็บลลมขนขยมมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจั าปีลลมผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยลลมความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขท่ี 
เจั้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 24 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการขนมูลฝอยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 

(1) ลยกขนมูลฝอย หรือก าหนดวันในการขนมูลฝอยตามปรมเภทตามข้อ 9 หรือ ตามที่เทศบาลต าบล
ดอนเขืองก าหนด 

(2) มาตรการควบคุมก ากับการขนมูลฝอยเพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามข้อ 11 
(3) ใช้ยานพาหนมขนมูลฝอยที่มีลักษณมตามท่ีก าหนดในข้อ 25 ลลมต้องดูลลยานพาหนมดังกล่าวให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีการล้างท าความสมอาดยานพาหนมลลมอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยเป็นปรมจั า

ทุกวัน โดยสถานที่ล้างท าความสมอาดดังกล่าวต้องมีลักษณมเป็นพื้นเรียบลข็งลรงทนทาน มีความลาดเอียง น้ าไม่
ท่วมขัง ท าความสมอาดง่าย มีรางหรือท่อรมบายน้ าเสียหรือรมบบบ าบัดน้ าเสียหรือรมบบบ าบัดน้ าเพ่ือรวมน้ าเสีย
ไปจััดการตามที่กฎหมายก าหนด ลลมมีการปูองกันเหตุร าคาญลลมผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชน 

(ข) จััดให้มีบริเวณที่จัอดเก็บพยานพาหนมขนมูลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอลลมมีการดูลลท า
ความสมอาดบริเวณดังกล่าวเป็นปรมจั า 

ข้อ 25 ยานพาหนมขนมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 
(1) ตัวถังบรรจัุมูลฝอยมีความลข็งลรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณมปกปิด ง่ายต่อการบรรจัุขนถ่าย ลลมท า

ความสมอาดรมดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในรมดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณมขนถ่ายมูลฝอย 
(2) มีการปูองกันหรือติดตั้งภาชนมรองรับน้ าจัากมูลฝอย เพ่ือมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงานลลมสามารถ

น าน้ าเสียจัากมูลฝอยไปบ าบัดในรมบบบ าบัดน้ าเสีย 
(3) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ปรมจั ายานพาหนมชนิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญสามารถมองเห็นได้

ในรมยมไกล ลลมเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณมที่ปฏิบัติงาน 
กรณีบุคคลตามข้อ 35 (3) ให้ลสดงชื่อเทศบาลต าบลดอนเขืองด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็น

ได้ชัดเจันไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนมขนมูลฝอยพร้อมลสดงลผ่นปูายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจัน รมบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนมขนมูลฝอย ในบริเวณที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจัน 

กรณีบุคคลตามข้อ 35 (4) ให้ลสดงชื่อลลมเลขท่ีใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจันไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนมขนมูลฝอย พร้อมกับลสดงลผ่น
ปูายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจัน รมบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนมขนมูลฝอย 
ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจัน 

ข้อ 26 ในกรณีที่มีความจั าเป็น เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง อาจัจััดให้มี 
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สถานีขนถ่ายมูลฝอยก็ได้ 
สถานีขนถ่ายมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นอาคารที่มีการปูองกันน้ าซึมหรือน้ าเข้า มีลสงสว่างลลมการรมบายอากาศเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ลลมมีขนาดเหมามสมกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องพักรอการขนถ่าย 
(2) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการด าเนินการ

ที่อาจัก่อให้เกิดเหตรุ าคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3) มีรมบบรวบรวมลลมบ าบัดน้ าเสีย ลลมน้ าทิ้งที่รมบายออกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นลต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีรมบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ส่วนที่ 3 
การก าจัดมูลฝอย 

ข้อ 27 เพ่ือปรมโยชน์ในการก าจััดมูลฝอย ให้คัดลยกมูลฝอยที่จััดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย 
มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก ลลมมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจััด ทั้งนี้ การก าจััดให้ท าตามความเหมามสมกับ
ลักษณมทางกายภาพลลมคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ลลมรมมัดรมวังให้เกิดผล
กรมทบต่อปรมชาชน ชุมชน ลลมสิ่งลวดล้อมน้อยที่สุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง ส่งเสริมลลมสนับสนุนให้ปรมชาชนลลมชุมชน
มีส่วนร่วมลลมสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจััดมูลฝอย ณ ลหล่งก าเนิด 

ข้อ 28 การก าจััดมูลฝอย ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้ 
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักท าปุ๋ยลลมการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(4) การก าจััดลบบผสมผสาน 
(5) วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา ดังนี้ 

(5ศ๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(5ศ๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(5ศ๓) การก าจััดด้วยพลังงานความร้อน 
(5ศ๔) การลปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(๕ศ5) วิธีอ่ืนตามที่กรมทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณมกรรมการจัังหวัดให้ค าลนมน า 

การด าเนินการตามวิธีในข้อ 28 (5) คณมกรรมการจัังหวัดอาจัให้ค าลนมน าเทศบาลต าบลดอนเขือง 
ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 29 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่
ก าจััดมูลฝอย ลลมจััดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมส าหรับปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือ 
เครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดข้ึนจัากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย ตลอดจัน
เครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจััดมูลฝอยด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจััดมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจั าปีลลมผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ด้านสุขอนาภัยลลมความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่เจั้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 30 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจััดมูลฝอย ดังต่อไปนี้  
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(1) ก าจััดมูลฝอยโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ 28 โดยให้ศึกษาความเหมามสมลลมความเป็นไปได้
ก่อนท าการก่อสร้างรมบบก าจััดมูลฝอย ลลมมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจััดมูลในลตล่มวิธีให้เป็นไป
ตามสุขลักษณมการจััดการมูลฝอยเพ่ือปูองไม่ให้ส่งผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนลลมสิ่งลวดล้อม 

(2) ไม่น าสิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของเสียจัาก
วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ ลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน มาก าจััดร่วมกับมูลฝอย 

ข้อ 31 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผล
การศึกษาตามข้อ 30(1) ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร าคาญ หรือความ
เสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา 

(2) มีพ้ืนที่ลนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เพ่ือจััดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูก
ต้นไม ้ถนน ลลมรางรมบายน้ าผิวดิน  
  (3) มีรมบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจัากน้ าชมมูลฝอย โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างลลม
ด้านข้างให้ลน่นลลมปูด้วยลผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณมลลมเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยปรมกาศในราช
กิจัจัานุเบกษา 

(4) มีรมบบรวบรวมน้ าชมมูลฝอยจัากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังรมบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถปูองกันการปนเปื้อน
น้ าใตด้ิน ลลมมีกรมบวนการบ าบัดน้ าชมมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการน ามูลฝอยไปฝังกลบ ลลมปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบ
เต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมามสม เพ่ือปูองกันกลิ่น 
การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นลหล่งเพามพันธุ์สัตว์ลลมลมลงพาหนมน าโรครวมทั้งไม่ส่งผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม 

(6) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพานมน าโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการด าเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดความร าคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) ต้องมีรมบบรวบรวมลลมรมบายก๊าซออกจัากหลุมฝังกลบ ลลมมีรมบบเผาท าลายก๊าซหรือมีรมบบน า
ก๊าซไปใช้ปรมโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ปรมโยชน์อย่างอ่ืน 

(8) มบี่อส าหรับตรวจัสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน ลลมในรมหว่างการด าเนินการฝังกลบให้รายงานผล
การตรวจัสอบคุณภาพน้ าตามหลักเกณฑ์ลลมวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา 

ข้อ 32 การเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ 30(1) 
ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม มีขนาดพ้ืนที่เหมามสมกับกรมบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีลสงสว่างลลมการ
รมบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(2) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมตามข้อ 16 
(3) มีพ้ืนที่ลนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย เพ่ือจััดเป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม ้

ถนน ลลมวางรมบายน้ าผิวดิน เพ่ือลดปัญหาด้านทัศนียภาพจัากการเผาลลมปัญหากลิ่นรบกวน 
(4) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่าลปดร้อยห้าสิบสององศาเซลเซียส ลลมมีรมบบควบคุมคุณภาพ

อากาศท่ีปล่อยออกจัากปล่องเตาเผามูลฝอย ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจัากเตาเผามูลฝอย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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(5) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการด าเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตรุ าคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(6) มีการบ าบัดน้ าเสียจัากรมบบก าจััด ลลมน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ก าจััดให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าหนักท่ีมีการปูองกันผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม ลลมมีรมบบในการน าเถ้าหนักไป
ก าจััดเป็นปรมจั า โดยใช้วิธีการฝังกลับอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการปูองกันน้ าชมขี้เถ้า
ปนเปื้อนลงน้ าผิวดินลลมใตด้ิน หรือมีรมบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าหนักไปใช้ปรมโยชน์อย่างอ่ืน 

(8) มีพ้ืนที่ส าหรับเก็บเถ้าลอยที่มีการปูองกันผลกรมทบต่อสิ่งลวดล้อม ลลมมีรมบบในการน าเถ้าลอย
ออกไปก าจััดเป็นปรมจั า โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือมี
รมบบที่ปลอดภัยในการน าเถ้าลอยไปใช้ปรมโยชน์อย่างอ่ืน 

ข้อ 33 การหมักท าปุ๋ยลลมการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ผล
การศึกษาตามข้อ 30(1) ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม 

(2) มีรมบบคัดลยกมูลฝอยเพ่ือน าหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจัมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมามสม 
มีลสงสว่างลลมการรมบายอากาศเพียงพอต่อการคัดลยกดังกล่าว 

(3) มีรมบบบ าบัดกลิ่นจัากมูลฝอยภายในอาคารคัดลยกมูลฝอย 
(4) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการด าเนินการ

ที่อาจัก่อให้เกิดเหตรุ าคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(5) มูลฝอยจัากการคัดลยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีรมบบก าจััดหรือส่งไป

ก าจััดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจัมีการน ามูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่
หมดได้ไปใช้ปรมโยชน์ 

(6) ต้องบ าบัดน้ าชมมูลฝอย น้ าเสียจัากสถานที่คัดลยกลลมสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นรมบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ปรมโยชน์ลลมมีรมบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีรมบบการใช้ปรมโยชน์จัากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

ข้อ 34 การก าจััดลบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการก าจััดมูลฝอยมากกว่าหนึ่งวิธีต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณมตาม ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33  

 
หมวด 3 

การร่วมมือ หรือ มอบหมาย ให้เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
................................................. 

ข้อ 35 ให้เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจััดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกรมทรวง ว่าด้วย สุขลักษณมการจััดการมูลฝอย
ทั่วไป พศศศ 2560 รวมทั้งที่ลก้ไขเพ่ิมเติม ลลมปรมกาศกรมทรวงมหาดไทย เรื่อง การจััดการมูลฝอย พศศศ 2560 
ลลมเทศบัญญัตินี้ 

(1) เทศบาลต าบลดอนเขือง 
(2) เทศบาลต าบลดอนเขืองร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการภายใต้

ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 18 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535 ลก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมภายใตห้ลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขท่ีกรมทรวงมหาดไทยก าหนด ตามมาตรา 
34/1 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 
(ฉบับที่ 2) พศศศ 2560 

(3) เทศบาลต าบลดอนเขืองมอบหมายให้เอกชนใดด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย
ภายใตก้ารควบคุมดูลลของเทศบาลต าบลดอนเขืองตามมาตรา 18 วรรคสาม ลห่งพรมราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พศศศ 2535 ลก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมภายใตห้ลักเกณฑ์ วิธีการ ลลมเงื่อนไขท่ี
กรมทรวงมหาดไทยก าหนด ตามมาตรา 34/1 วรรคสอง ลห่งพรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็น
รมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ 2560 
  (4) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจัากเจั้าพนักงานท้องถิ่นใหด้ าเนินกิจัการรับท าการเก็บ ขน ก าจััดมูลฝอย 
หรือสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจั หรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 ลห่ง
พรมราชบัญญัติการสาธารณสุข พศศศ 2535 ลก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศศศ 2560 ลลมมาตรา 34/2 ลห่ง
พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศศศ2535 (ฉบับที่ 2) พศศศ 
2560 

ในการจััดการมูลฝอย ต้องจััดให้มีเจั้าหน้าที่ควบคุมก ากับในการจััดการมูลฝอยอย่างน้อยสองคน โดยให้มี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยปรมกาศในราชกิจัจัานุเบกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

การร่วมกับ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
เก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

ข้อ 36 ในกรณีที่เทศบาลต าบลดอนเขือง ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ตามข้อ 35 (2) จัมเป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลต าบลดอนเขืองจัมด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลดอนเขืองอาจัร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บขน หรือ
ก าจััดมูลฝอย โดยให้ปฏิบัติตามลนวทางในปรมกาศคณมกรรมการการกรมจัายอ านาจัให้ลก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจััดท าบริการสาธารณมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีเทศบาลต าบลดอนเขือง มอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ 35 (2) จัม
เป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลต าบลดอนเขืองจัมด าเนินการเอง เทศบาลต าบลดอน
เขืองอาจัมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน หรือก าจััดมูลฝอย 
โดยให้ปฏิบัติตามลนวทางในปรมกาศคณมกรรมการการกรมจัายอ านาจัให้ลก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วย
การท าความตกลงร่วมมือกันจััดท าบริการสาธารณมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม 

ข้อ 37 เพ่ือให้มีรมบบจััดการลลมก าจััดมูลฝอยที่มีปรมสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งลวดล้อม ลลมสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดปรมโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ ในการด าเนินการของราชการท้องถิ่นตามข้อ 36 ให้คณมกรรมการจัังหวัด 
หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลตก่รณี มหีน้าที่ลนมน าลลมก ากับเทศบาลต าบลดอนเขือง ในการรวมกลุ่มของ
ราชการส่วนท้องถิ่นภายในจัังหวัด ทั้งนี้ ตามลนวทางที่กรมทรวงมหาดไทยก าหนด 

กรณีเทศบาลต าบลดอนเขืองไม่อาจัด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ หรือกรณีมีด าเนินการข๎ามเขตจัังหวัดให้ 
เทศบาลต าบลดอนเขือง โดยค าลนมน าของคณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลตก่รณี ขอท า
ความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อน
ด าเนินการ 
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ส่วนที่ ๒ 
การมอบหมาย เอกชนเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอย 

ข้อ 38 เทศบาลต าบลดอนเขือง อาจัมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก าจััดมูลฝอย ตามข้อ 35 (3) หากจัมเป็นปรมโยชน์ลก่ปรมชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาลต าบลดอนเขือง
จัมด าเนินการเอง โดยค านึงถึง 

(๑) ปรมสิทธิภาพลลมความคุ้มค่าในการด าเนินกิจัการลลมการใช้ทรัพยากรของเทศบาลต าบลดอนเขือง 
(๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
(๓) ปรมโยชน์ต่อสังคมลลมเศรษฐกิจัจัากการด าเนินการ 
(๔) ความโปร่งใสในกรมบวนการตัดสินใจัที่เกี่ยวข้อง 
(๕) การจััดสรรความเสี่ยงที่เหมามสมกับการด าเนินการรมหว่างเทศบาลต าบลดอนเขืองกับเอกชน 
(๖) สิทธิลลมปรมโยชน์ของผู้รับบริการลลมผู้ให้บริการ 
(๗) การส่งเสริมการลข่งขันอย่างเป็นธรรมรมหว่างเอกชนที่ปรมสงค์จัมร่วมกับเทศบาลต าบลดอนเขือง 
ข้อ 39 การมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยให้ด าเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการจััดซื้อจััดจั้างลลมการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ข้อ 40 ในการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการก าจััดมูลฝอยให้คณมกรรมการจัังหวัด 

หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลตก่รณี ให้ค าลนมน าเทศบาลต าบลดอนเขืองในการจััดท าข้อเสนอเพ่ือให้
รัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ โดยอย่างน้อยต้องลสดง
รายลมเอียดหัวข้อการศึกษาลลมวิเครามห์ข้อเสนอในเรื่องดังนี้ 

(๑) เหตุผล ความจั าเป็น ลลมปรมโยชน์ของข้อเสนอ 
(๒) ต้นทุนการด าเนินการในภาพรวมลลมมูลค่าของการด าเนินการ รวมทั้งสัดส่วนการลงทุนของเทศบาล

ต าบลดอนเขืองลลมเอกชนต่อมูลค่าของการด าเนินการ 
(๓) รูปลบบลลมรมยมเวลาการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 
(๔) ปรมมาณการผลตอบลทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องลสดงให้เห็นอัตราผลตอบลทนทางการเงิน

ลลมทางเศรษฐศาสตร์ ลลมลักษณมการจััดสรรผลปรมโยชน์ตอบลทนของการด าเนินการ 
(๕) ผลกรมทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกรมทบโดยตรงลลมโดยอ้อมจัากการด าเนินการ ตลอดจันวิธีการปูองกัน 

ลด หรือลก้ไขเยียวยาผลกรมทบดังกล่าว 
(๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องลลมลนวทางการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินการ 
(๗) ความพร้อมของเทศบาลต าบลดอนเขือง ผู้จััดท าข้อเสนอ ความสอดคล้องกับลผนพัฒนาจัังหวัด 

รวมถึงการศึกษาการด าเนินการตามกฎหมาย กฎ รมเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของเทศบาล 
ต าบลดอนเขือง ผู้จััดท าข้อเสนอการจััดท าข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการก าจััดมูลฝอยตามข้อ 28 
(๑) (5ศ1) 

ข้อ 41 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ 40 ลล้ว ให้เทศบาลต าบลดอน
เขือง ผู้จััดท าข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยน าหลักเกณฑ์ลลมวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจััดซื้อจััดจั้าง
ลลมการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม ลลมให้ใช้วิธีการปรมมูลก่อนโดยพิจัารณาจัากผลปรมโยชน์ที่ 
เทศบาลต าบลดอนเขืองลลมปรมชาชนจัมได้รับอย่างเป็นธรรม 

ในกรณีที่ไม่อาจัด าเนินการด้วยวิธีการปรมมูลตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลดอนเขือง ผู้จััดท าข้อเสนออาจั
พิจัารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีปรมมูลก็ได้ โดยให้ขอค าลนมน าจัากคณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการ
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กลางลล้วลตก่รณลี ลมเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ทีร่ัฐมนตรีว่าการกรมทรวง 
มหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจัารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ เฉพามกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจั าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการอันเนื่องมาจัาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจัคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีปรมมูลอาจัก่อให้เกิดความล าช้าลลมอาจัท าให้เกิดความเสียหาย
รา้ยลรงต่อปรมโยชน์สาธารณม 

(๒) เป็นข้อเสนอที่โดยลักษณมลลมขนาดของการด าเนินการลล้ว หากใช้วิธีการปรมมูลจัมไม่คุ้มค่าส าหรับ
การด าเนินการ 

(๓) เป็นข้อเสนอที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพามลลมเอกชนลักษณมดังกล่าวนั้นมี
เพียงรายเดียว 

ข้อ 42 เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนลล้ว ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง ผู้จััดท าข้อเสนอลงนามในสัญญาที่
ผ่านการตรวจัพิจัารณาของส านักงานอัยการสูงสุด 

ข้อ 43 ในรมหว่างด าเนินการ หากมีการลก้ไขสัญญาตามข้อ 42 ซึ่งเป็นการลก้ไขสัญญาในส่วนที่มใิช่
สารมส าคัญ ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง คูส่ัญญาพิจัารณาลล้วด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการลกไ้ขในสารมส าคัญ ให้เทศบาลต าบลดอนเขือง คูส่ัญญาเสนอปรมเด็นที่ขอลก้ไข
ผลกรมทบจัากการลกไ้ขสัญญา ลลมรายลมเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างสัญญาฉบับลก้ไขท่ีผ่านการตรวจั 
พิจัารณาของส านักงานอัยการสูงสุดลล้ว ไปยังรัฐมนตรีว่าการกรมทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กรมทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจัารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อ 44 การลกไ้ขสัญญาในส่วนที่เป็นสารมส าคัญตามข้อ 43 มีลักษณมอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
(๑) การลกไ้ขเปลี่ยนลปลงลักษณมของการด าเนินการ การเปลี่ยนลปลงขอบเขตของเนื้องาน การ

เปลี่ยนลปลงการให้บริการ หรือการเปลี่ยนลปลงการด าเนินการ โดยการลกไ้ขเปลี่ยนลปลงในลักษณมที่ก าหนดไว้
ในข้อนี้จัมต้องท าให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณมตามเปูาปรมสงค์เปลี่ยนลปลงไปจัากเดิม หรือเป็นการ
เพ่ิมผลปรมโยชน์ให้ลก่คูส่ัญญาฝุายเอกชน 

(๒) การลกไ้ขเปลี่ยนลปลงเก่ียวกับผลปรมโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปลบบใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนลปลง
ผลปรมโยชน์ตอบลทนในรูปตัวเงิน หรือส่วนลบ่งรายได้ การเปลี่ยนลปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ ลลม
การเปลี่ยนลปลงเกี่ยวกับการรมงับข้อพิพาท 

(๓) การเปลี่ยนตัวคูส่ัญญา หรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (๔) การเปลี่ยนลปลงรมยมเวลาของสัญญา 

(๕) การเปลี่ยนลปลงหลักปรมกันสัญญา 
(๖) การเปลี่ยนลปลงอัตราค่าบริการ หรือการเปลี่ยนลปลงคุณภาพการให้บริการ 

 
หมวด 4 

การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล 
................................................. 

ข้อ 45 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการ เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ให้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม ตามข้อ 24 ข้อ 25 โดยอนุโลม 
  การเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูลให้บรรจัุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนมซ่ึงกันน้ าลลมปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งจััดการ
ปูองกันไม่ให้สิ่งปฏิกูล น้ า หรือสิ่งอื่นอันเกิดจัากสิ่งปฏิกูลตกหล่นรั่วไหลออกจัากอุปกรณ์หรือยานพาหนมนั้น ลลม
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ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยรมมัดรมวังไม่ให้เกิดผลกรมทบต่อการจัราจัร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิต
ของปรมชาชน 

เพ่ือปรมโยชน์ในการรักษาความสมอาดลลมการจััดรมเบียบในการเก็บ ขน ลลมก าจััดสิ่งปฏิกูล การจััดการ
สิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณม ในอาคาร 
สถานที่ หรือท่ีดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ภายในเขตเทศบาลต าบลดอนเขือง ยกเว้นที่ 
ที่จััดท าข้ึนเพ่ือรองรับหรือก าจััดสิ่งปฏิกูล โดยได้รับการมอบหมายหรือได้อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

(๒) เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจััดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอมเปื้อนที่
ถูกสุขลักษณมอย่างเพียงพอลลมเหมามสมตามทีเ่จั้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข
ปรมกาศก าหนด 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณมอ่ืน

ใดของเทศบาลต าบลดอนเขือง เว้นลตจ่ัมเป็นการกรมท าของเจั้าหน้าที่เทศบาลต าบลดอนเขือง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ที่ได้รับการมอบหมายหรือได้อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

(5) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลในที่ ถังรับ หรือภาชนมอ่ืนใดที่จััดให้เป็นที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลของผู้อ่ืน เว้นลตจ่ัมได้รับอนุญาตจัากผู้นั้น 

(6) ห้ามมิให้เจั้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจััดสิ่งปฏิกูลอันอาจัท าให้เกิด
มลภาวมที่เป็นพิษ เช่น กลิ่น หรือลก๊ส เป็นต้น เว้นลต่จัมได้กรมท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณมหรือกรมท าตาม
ค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจั้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๘) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูล จันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจัมต้องท าการจััดเก็บ ขน ลลมก าจััด ตามค าลนมน าของเจั้า
พนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่นภายในรมยมเวลาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดรมยมเวลา
ดังกล่าวลล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย ลมเลย หรือกรมท าการไม่ลล้ว
เสร็จัโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจั้าพนักงาน 
ท้องถิ่น ให้เจั้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดอนเขือง ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจัากสถานที่
ดังกล่าว ลลมผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้ 
  (๙) ห้ามเจั้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม ลลมของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปมปนรวมไปกับสิ่งปฏิกูล 

หากผู้จััดเก็บพบของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลที่ท าการจััดเก็บ ให้ผู้ท าการ
จััดเก็บลจั้งให้พนักงานเจั้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  

หากพ้นสามวันนับตั้งลตว่ันที่ลจั้ง หากพนักงานเจั้าหน้าที่ยังไมด่ าเนินการ ให้ผู้ที่ท าการจััดเก็บ ด าเนินการ
กับสิ่งปฏิกูลนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้การด าเนินการต้องไมส่ร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือก่อให้เกิดอันตราย ต่อ
สิ่งมีชีวิตลลมสิ่งลวดล้อม 

ข้อ 46 การก าจััดสิ่งปฏิกูล ให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้ 
(1) การหมักท าปุ๋ยลลมการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
(2) การก าจััดลบบอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกรมท าได้ 
ข้อ 47 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องจััดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่ 
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เก็บ ขน ก าจััดสิ่งปฏิกูล ต้องจััดให้มีอุปกรณป์ูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมามสมส าหรับปฏิบัติงานดังกล่าว 
อุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจัเกิดขึ้นจัากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ลลมเครื่องมือปูองกันอัคคีภัย 
ตลอดจันเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจััดสิ่งปฏิกูล ด้วย 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก าจััดสิ่งปฏิกูล ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจัสุขภาพปรมจั าปีลลมผ่านการฝึกอบรมให้
มีความรู้ด้านสุขอนาภัยลลมความปลอดภัยในการท างาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขท่ีเจั้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าลนมน าของเจั้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 48 เทศบาลต าบลดอนเขืองหรือบุคคลตามข้อ 35 วรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการก าจััดสิ่งปฏิกูล 
ดังต่อไปนี้  

(1) ก าจััดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่ก าหนดในข้อ 46 โดยให้ศึกษาความเหมามสมลลมความเป็นไปได้ก่อนท า
การก่อสร้างรมบบก าจััดสิ่งปฏิกูล ลลมมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจััดในลตล่มวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณมการจััดการสิ่งปฏิกูล เพ่ือปูองไม่ใหส้่งผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนลลมสิ่งลวดล้อม 

(2) ไม่น า ขยมมูลฝอย สิ่งของที่ไม่ใช้ลล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัากการปรมกอบกิจัการโรงงานของ
เสียจัากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกรมบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพลลมของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ ลลมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจัากชุมชน มาก าจััดร่วมกับสิ่งปฏิกูล 

ข้อ 49 การหมักท าปุ๋ยลลมการหมักท าก๊าซชีวภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ลลมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ลลมสุขลักษณม อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสถานที่ตั้งเหมามสม 
(2) มีรมบบหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ ซึ่งอาจัมีอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่เหมามสม มีลสงสว่างลลมการ

รมบายอากาศเพียงพอต่อการด าเนินการ 
  (3) มีรมบบบ าบัดกลิ่นจัากสิ่งปฏิกูล 

(4) มีการปูองกันสัตว์ลลมลมลงพาหมน าโรค ฝุุนลมออง กลิ่น เสียง ความสั่นสมเทือนหรือการด าเนินการ
ที่อาจัก่อให้เกิดเหตรุ าคาญหรือผลกรมทบต่อสุขภาพของปรมชาชนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) สิ่งปฏิกูล ที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีรมบบก าจััดหรือส่งไปก าจััดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 

(6) ต้องบ าบัดน้ าเสียจัากสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(7) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นรมบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ปรมโยชน์ลลมมีรมบบ
เผาก๊าซทิ้งกรณีรมบบการใช้ปรมโยชน์จัากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

 
หมวด 5 

การด าเนินการใช้ และหาประโยชน์ 
................................................. 

ข้อ 50 ให้คณมกรรมการจัังหวัด หรือคณมกรรมการกลาง ลล้วลตก่รณี ให้ค าลนมน าลก่เทศบาลต าบล
ดอนเขือง ในการน ามูลฝอยที่จััดเก็บได้ไปด าเนินการ ใช้ หรือหาปรมโยชน์โดยวิธีการจั าหน่าย จั่าย โอน ทั้งนี้ให้ 
ค านึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า ลลมปรมโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

ข้อ 51 เทศบาลต าบลดอนเขือง ร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายอาจัน ามูลฝอยที่จััดเก็บได้ไปด าเนินการ ใช้ 
หรือหาปรมโยชน์โดยวิธีการจั าหน่าย จั่าย โอน ตามข้อ 50 หรือข้อตกลงในหมวด ๓ 
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หมวด 6 
การขอรับบริการ และการขอออกใบอนุญาต 
.................................................................. 

ข้อ 52 ผู้ปรมสงค์ขอรับบริการจััดเก็บ ขน ก าจััดมูลฝอย ตามเทศบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอรับบริการตาม
ลบบที่เทศบาลต าบลดอนเขืองก าหนด พร้อมลสดงบัตรปรมจั าตัวปรมชาชน ลลมทมเบียนบ้าน ลลมรมบุ จัุดหรือ
สถานที่ ที่ขอรับบริการจััดเก็บมูลฝอยให้ชัดเจัน 

ข้อ 53 ผู้รับบริการจััดเก็บ ขน ก าจััดมูลฝอย ผู้ใดมีความปรมสงค์จัมยกเลิกการรับบริการตามข้อ 52 ต้อง
ลจั้งให้เทศบาลต าบลดอนเขือง ทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 7 วันท าการ 

ข้อ 54 ผู้ใดปรมสงค์จัมด าเนินกิจัการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจััดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล หรือหา
ปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจัหรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ตามข้อ 35 (4) ต้องได้รับใบอนุญาตจัากเจั้าพนักงานท้องถิ่น  

ผู้ใดปรมสงค์จัมด าเนินกิจัการตาม วรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามลบบ พร้อมกับหลักฐานต่างๆ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลดอนเขือง ก าหนด ต่อเจั้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 55 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจั้าหน้าที่ ตรวจั ความถูกต้องลลม
ความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดในเทศบัญญัติให้เจั้าหน้าที่ รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมดลลมลจั้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตลก้ไขให้ถูกต้องลลมสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน ลลมในกรณีจั าเป็นที่จัมต้องส่งคืนค าขอ ลก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งลจั้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับลตว่ันได้ 
รับค าขอ  

เจั้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือลจั้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ  
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับลตว่ันได้รับค าขอซึ่งมีรายลมเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศ 
บัญญัติ  

เมื่อเจั้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตลล้ว ให้ลจั้งให้ผู้รับใบอนุญาต มาช ารมค่าธรรมเนียม โดยช ารม
ค่าธรรมเนียมวันใด ให้ออกใบอนุญาตในวันนั้น  

ในกรณีที่มีเหตุจั าเป็นที่เจั้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจัออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจัมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งลมไม่เกินสิบห้าวัน ลต่ต้องมี 
หนังสือลจั้งการขยายเวลาลลมเหตุจั าเป็นลตล่มครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ 
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้ลล้วนั้น ลล้วลตก่รณี 

ข้อ 56 ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องลสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยลลมเห็นได้ ง่าย ณ สถานที่ 
หรือยานพาหนม ที่ใช้ในการปรมกอบกิจัการตลอดเวลาที่ปรมกอบกิจัการ 

ข้อ 57 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสารมส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น ค าขอรับ
ใบลทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับลตว่ันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบลทนใบอนุญาตลลมการออกใบลทนใบอนุญาตให้ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ยื่นค าร้องต่อเจั้า
พนักงานท้องถิ่น ตามลบบที่เทศบาลต าบลดอนเขือง ก าหนด  

ข้อ 58 การต่ออายุใบอนุญาต จัมต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมลล้ว ให้ปรมกอบกิจัการต่อไปได้ จันกว่าเจั้าพนักงานท้องถิ่น จัมสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ 59 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อ 54 ให้มีอายุดังต่อไปนี้  
(๑) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับลต่วันที่ออกใบอนุญาต  
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(๒) ใบอนุญาตการก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับลตว่ันที่ออกใบอนุญาต  
(๓) ใบอนุญาตการหาปรมโยชน์จัากการจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับลตว่ันที่ ออก

ใบอนุญาต  
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งลล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขลลม

กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสมอาด ลลมให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจัของเทศบาลต าบลดอนเขือง ที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญาตเท่านั้น 

ข้อ 60 บุคคลตามข้อ 35 (4) ในการขอรับใบอนุญาตท าการเก็บ ขน ต้องลสดงหลักฐานเกี่ยวกับสถานที่
ก าจััดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ว่าด าเนินการลลมปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม รมเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 61 บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตได้ตามข้อ 54 ในกิจัการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูล
ฝอย หรือหาปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจัหรือโดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทน
ด้วยการคิดค่าบริการ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ รมเบียบ ลลมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวด 7 
ค่าธรรมเนียม 

.................................................................. 
ข้อ 62 ผู้ใดรับบริการจััดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องจั่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน หรือรายปีไม่เกินบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 63 ให้ผู้ทีร่่วมด าเนินการหรือได้รับมอบหมาย ตามข้อ 35 (2) (3) ให้ด าเนินกิจัการรับท าการเก็บ ขน 

หรือก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมหรือมูลฝอย หรือหาปรมโยชน์จัาก การจััดการสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจัหรือ
โดยได้รับปรมโยชน์ตอบลทนด้วยการคิดค่าบริการ คิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ไม่เกินที่ก าหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้ลล้วลตก่รณี 

ข้อ 64 ให้ผู้รบัใบอนุญาต ตามข้อ 35 (4) ซึ่งได้รับใบอนุญาต ตามข้อ 54 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการ เก็บ ขน หรือก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมหรือมูลฝอย ตามลักษณมการให้บริการ ลต่ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าบริการขั้นสูง ตามท่ีก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 65 บรรดาค่าธรรมเนียมลลมค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลดอนเขือง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมทีผู่้รับใบอนุญาตตามข้อ 35 (4) เรียกเก็บตามข้อ 64 

 
หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 
.................................................................. 

ข้อ 66 ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ในข้อที่ก าหนดขึ้นตาม พรมราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พศศศ 2535 ลลมท่ีลก้ไขเพ่ิมเติม ลลม พรมราชบัญญัติรักษาความสมอาดลลมความเป็นรมเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พศศศ2535 ลลมท่ีลก้ไขเพ่ิมเติม ต้องรมวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในพรมราชบัญญัตินั้น  

ข้อ 67 ผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ นอกจัากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 66 มีความผิด ต้องรมวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  

ข้อ 68 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ลลมมีอ านาจัออก
รมเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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ปรมกาศ ณ วันที่ ศศศศศศศศศศศศศศศ เดือน ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ พศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
 
 
 

 ลงชื่อ     กอง   เริ่มรักษ์ 
 (นายกอง เริ่มรักษ์) 

    นายกเทศมนตรีต าบลดอนเขือง 
 
 
                    เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ  
        (ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ) 
 นายอ าเภอสว่างลดนดิน ปฏิบัติราชการลทน 
         ผู้ว่าราชการจัังหวัดสกลนคร 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง  

เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ........ 
 

1. ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลต าบลดอนเขือง ด าเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 
          ดังนี้ 
ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

รายเดือน รายปี 
ก ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยปรมจั า 

     1ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอย 
     -วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย) เก็บเดือนลม 
     -วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 20บาท 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 10 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 20 บาท) 
     2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1,000 บาท 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 500 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 1,000 บาท) 

 
 

10 
10-250 

 
 

 
800 

 
800 ขึ้นไป 

 
 

120 
240-3,000 

 
 

 
9,600 

 
9,600  ขึ้นไป 

ข ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
     1ศกรณีท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 500 ลิตร 
     2ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไมเ่กิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 245 บาท 
(เศษไมเ่กิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 100 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 200 บาท) 

 
75 

150 
150 ขึ้นไป 

 

 
- 
- 
 
- 

ค ค่าก าจััดมูลฝอยปรมจั า 
     1ศค่าก าจััดมูลฝอย 
     -วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม 
     -วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 20บาท 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 10 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 20 บาท) 
     2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม 

 
 

10 
10-250 

 
 

 
800 

 
 

240 
240-6,000 

 
 

 
12,000 
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ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
รายเดือน รายปี 

      3ศกรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1,000 บาท 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 500 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 1,000 บาท) 

800 ขึ้นไป 12,000  ขึ้นไป 

ง ค่าก าจััดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
     1ศกรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร 
     2ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม  200 บาท 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 100 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 200 บาท) 

 
70 

150 
150 ขึ้นไป 

 

 
- 
- 
 
- 

จั ค่าก าจััดมูลฝอย 
     ในกรณีที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท ต่อคนต่อ
วัน 

 
บวกเพ่ิม 2 

บาทต่อคนต่อ
วัน 

 
- 

 
2. ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอ่ืนตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาต

ให้ด าเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
รายเดือน รายปี 

ก ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยปรมจั า 
     1ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอย 
     -วันหนึ่งไมเ่กิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม 
     -วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไมเ่กิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 30 บาท 
(เศษไมเ่กิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 30 บาท) 
     2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 
ลิตร ลต่ไมเ่กิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1500 บาท 
(เศษไมเ่กิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 750 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 1,500 บาท) 
 
 

 
 

30 
30-750 

 
 
 

1,500 
 
 

1,500 ขึ้นไป 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 

18,000 
 
 

18,000 ขึ้นไป 
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ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
รายเดือน รายปี 

ข ค่าเก็บลลมขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
     1ศกรณีท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 500 ลิตร 
     2ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไมเ่กิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 250 บาท 
(เศษไมเ่กิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 125 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 250 บาท) 

 
130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
- 
- 
 
- 
 

ค ค่าก าจััดมูลฝอยปรมจั า 
     1ศค่าก าจััดมูลฝอย 
     -วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร(หนึ่งหน่วย)เก็บเดือนลม 
     -วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ลต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราหน่วยลม 30 บาท 
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 15 บาท) 
(เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 30 บาท) 
     2ศค่าเก็บลลมขนมูลฝอยที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 
ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเดือนลม 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 
หน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 1500 บาท 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 750 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย  1,500 บาท) 

 
 

30 
30-750 

 
 
 

1,500 
 
 

1,500 ขึ้นไป 

 
 

360 
360-9,000 

 
 
 

18,000 
 
 

18,000 ขึ้นไป 

ง ค่าก าจััดมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
     1ศกรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร 
     2ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ลต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
     3ศกรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 1 หน่วย 
ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยลม 250 บาท 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 125 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 
250 บาท) 

 
130 
250 

 
250 ขึ้นไป 

 
- 
- 
 
- 
 

จั ค่าก าจััดมูลฝอย 
ในกรณีที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา 2 บาท 
ต่อคนต่อวัน 

 
บวกเพ่ิม 2 

บาทต่อคนต่อ
วัน 

 
- 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บ ขน หรือ ก าจัด สิ่งปฏิกูล 
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง  

เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ........ 
 

1. ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี เทศบาลต าบลดอนเขือง ด าเนินการ ในอัตราค่าธรรมเนียม 
          ดังนี้ 
ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

ต่อ 1 ครั้ง - 
ก ค่าเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

     1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
     2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 150 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 300 บาท) 

 
300 

300 ขึ้นไป 

 
- 
- 

ข ค่าก าจััดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
      1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
      2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 150 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 300 บาท) 

 
300 

300 ขึ้นไป 

 
- 
- 
 

 
2. ส าหรับเรียกเก็บจากผู้รับบริการ ในกรณี บุคคลอ่ืนตามข้อ 35 ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับ 

อนุญาตให้ด าเนินการ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

ต่อ 1 ครั้ง - 
 ค่าเก็บลลมขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 

1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 150 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 300 บาท) 

 
400 

400 ขึ้นไป 

 
- 
- 
 

 ค่าก าจััดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
1ศ ไม่เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
2ศ เกิน 1 หน่วยลูกบาศก์เมตร 
(เศษไม่เกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมครึ่งหน่วย 150 บาท) 
(เศษเกิน 0ศ5 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเพ่ิมหนึ่งหน่วย 300 บาท) 

 
400 

400 ขึ้นไป 

 
- 
- 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตาม ข้อ 54 
การ เก็บ ขน ก าจัด และการหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนเขือง   
เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ……………. 

 
ที ่ รายการ ฉบับ/ปี 

(บาท) 
1 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บลลมขน มูลฝอย 5,000 
2 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บลลมขน สิ่งปฏิกูล 5,000 
3 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับก าจััดสิ่งปฏิกูลลลมมูลฝอย 7,000 
4 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาปรมโยชน์จัากการจััดการสิ่งปฏิกูลลลม

มูลฝอย 
15,000 

5 ใบลทนใบอนุญาต 200 
 
 


