
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
เรื่อง   การจดัการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ว่าด้วยการจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับความในมาตรา  ๓๔/๑  วรรคเจ็ด  มาตรา  ๓๔/๒  มาตรา  ๓๔/๓  (๑)  

มาตรา  ๓๔/๓  (๒)  และมาตรา  ๓๔/๓  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมอืง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมลูฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  

และนายอ าเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  เรื่อง  การจัดการ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ตั้งแต่วันถัดจาก  

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 

้หนา   ๑๗๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใด 

ซึ่งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

ที่มีกฎหมายจัดตั้งอื่น 

ข้อ  ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๖ การเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านเกาะให้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 

หรือร่วมด าเนินการหรือท าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะก็ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ทั้งนี้  การมอบให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการดังกล่าว  

มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแต่หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดดังกล่าวต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด้วย 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง  

ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกัน 

และตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามวรรคสอง 

้หนา   ๑๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมาย

จากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ด าเนินการตามวรรคสอง  มิให้ถือว่าเป็นการท ากิจการนอกเขต  

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  ๗ การจัดการมูลฝอยตามข้อบัญญัตินี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะด าเนินการ 

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

ข้อ  ๘ การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจัดเก็บให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  

หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ

มอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานด าเนินการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเริ่มด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ด าเนินการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  

หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ

มอบหมายให้จัดเก็บด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยนั้นตามที่เหน็สมควรและให้สันนิษฐานว่าพนักงาน

เจ้ าหน้ าที่ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานที่ ได้ รับแจ้ งจงใจละเว้นการปฏิบั ติหน้ าที่ โดยมิ ชอบ 

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หมวด  ๒ 
การเกบ็  ขน  และก าจดัมูลฝอย 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 

ข้อความทัว่ไป 

ข้อ  ๙ วิธีการเก็บ  ขน  และก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามข้อบัญญัตินี้และในกรณีที่มีกฎหมาย  

กฎก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   

มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

้หนา   ๑๗๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๒ 
การเกบ็และขนมูลฝอย 

ข้อ  ๑๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอย  และกิจกรรมในสถานที่นั้นโดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๑๑ ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  ๑๐  ต้องมีลักษณะที่ เหมาะสมกับการใช้งาน   
โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท  หรืออาจก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่น  
ที่แสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้  ดังนี้ 

 (๑) สีน้ าเงิน  ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 
 (๒) สีเขียว  ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
 (๓) สีเหลือง  ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
 (๔) สีส้ม  ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ  ๑๒ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่   

และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งไ ด ้

ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
ข้อ  ๑๓ การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและปิดอย่างมิดชิด  

รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย  น้ า  หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์  
หรือยานพาหนะนั้นและต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว  โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร  
สุขภาพ  อนามัย  หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่วนที ่ ๓ 
การก าจดัมูลฝอย 

ข้อ  ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอยให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย 
ที่ย่อยสลายง่าย  มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก  และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนน าไปก าจัด  ทั้งนี้  การก าจัด 
ให้ท าตามความเหมาะสมกบัลักษณะทางกายภาพและคุณสมบตัิของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  
และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

้หนา   ๑๗๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิด 

ข้อ  ๑๕ การก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 
 (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 (๒) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 

 (๓) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 

 (๔) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 

 (๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการจังหวัด 

หมวด  ๓ 
การมอบหมายให้เก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอย 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การมอบหมายให้หน่วยงานของรฐัหรือราชการส่วนท้องถิ่นอืน่ 

เก็บ  ขน  หรอืก าจดัมูลฝอย 

ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะร่วมด าเนินการกับหน่วยงานของรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์การบริหาร  

ส่วนต าบลบ้านเกาะจะด าเนินการเอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยโดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง 
ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลง

ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมอบหมายหนว่ยงานของรฐัหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจะด าเนินการเอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรื อราชการส่วนท้องถิ่น   

ในการด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการ  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

้หนา   ๑๗๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๗ เพ่ือให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  

ตามข้อ  ๑๖  ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่แนะน า 

และก ากับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด   

ทั้งนี้  ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  หรือกรณีมีด าเนินการ

ข้ามเขตจังหวัดให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจังหวัด   

หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ขอท าความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อนด าเนินการ 

ส่วนที ่ ๒ 

การมอบหมายเอกชนเก็บ  ขน  หรือก าจดัมูลฝอย 

ข้อ  ๑๘ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะอาจมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บ  

ขน  หรือก าจัดมูลฝอยหากจะเป็นประโยชน์ในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ

จะด าเนินการเองโดยค านึงถึง 

 (๑) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินกิจการและการใช้ทรัพยากร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 (๒) การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 

 (๓) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการด าเนินการ 

 (๔) ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการด าเนินการระหว่างองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านเกาะกับเอกชน 

 (๖) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

 (๗) การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

้หนา   ๑๗๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๙ การมอบหมายให้ เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการเก็บหรือขนมูลฝอย 

ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ข้อ  ๒๐ ในการมอบหมายให้ เอกชนด าเนิ นการหรือร่วมด า เนิ นการก าจัดมู ลฝอย 

ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ให้ค าแนะน าองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลบ้านเกาะในการจัดท าข้อเสนอเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ให้ความเห็นชอบโดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอในเรื่อง  ดังนี้ 

 (๑) เหตุผล  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของข้อเสนอ 

 (๒) ต้นทุนการด าเนินการในภาพรวมและมูลค่าของการด าเนินการ  รวมทั้ ง 

สัดส่วนการลงทุนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะและเอกชนต่อมูลค่าของการด าเนินการ 

 (๓) รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ 

 (๔) ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ   ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทน

ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์  และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของการด าเนินการ 

 (๕) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการด าเนินการ

ตลอดจนวิธีการป้องกัน  ลด  หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 

 (๖) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินการ 

 (๗) ความพร้อมขององค์การบริห ารส่วนต าบลบ้ าน เกาะผู้ จั ดท าข้อ เสนอ   

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  รวมถึงการศึกษาการด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะผู้จัดท าข้อเสนอ 

การจัดท าข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับการก าจัดมูลฝอยข้อ  ๑๕  (๑) 

ข้อ  ๒๑ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  แล้ว   

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะผู้จัดท าข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยน าหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

และให้ใช้วิธีการประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

และประชาชนจะได้รับอย่างเป็นธรรม 

้หนา   ๑๗๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการด้วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ

ผู้จัดท าข้อเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้ โดยให้ขอค าแนะน าจาก

คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเฉพาะกรณี  

ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ

อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้  ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้ เกิดความล่าช้า 

และอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

 (๒) เป็นข้อเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการด าเนินการแล้ว  หากใช้วิธีการ

ประมูลจะไม่คุ้มค่าส าหรับการด าเนินการ 

 (๓) เป็นข้อเสนอที่ ต้องให้ เอกชนซึ่ งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะ 

และเอกชนลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว 

ข้อ  ๒๒ เมื่ อ ได้ ผลการคัด เลือกเอกชนแล้ว ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้ าน เกาะ 

ผู้จัดท าข้อเสนอลงนามในสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด 

ข้อ  ๒๓ ในระหว่างด าเนินการหากมีการแก้ไขสัญญาตามข้อ  ๒๒  ซึ่งเป็นการแก้ไขสัญญา 

ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะคู่สัญญาพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่ เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะคู่สัญญา 

เสนอประเด็นที่ขอแก้ไขผลกระทบจากการแก้ไขสัญญ า  และรายละเอียดอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง   

พร้อมทั้งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดแล้วไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อ  ๒๔ การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามข้อ  ๒๓  มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

 (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการด าเนินการ  การเปลี่ยนแปลงขอบเขต  

ของเนื้องานการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ในลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อนี้จะต้องท าให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์เปลี่ยนแปลง 

ไปจากเดิม  หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน 

้หนา   ๑๘๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่ารูปแบบใด ๆ  ซึ่งรวมถึง

การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน  หรือส่วนแบ่งรายได้  การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพย์สินของโครงการและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 

 (๓) การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา  หรือการเปลี่ยนโครงสร้างองคก์รอันมผีลท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการต่อไปได้ 

 (๔) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 

 (๕) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 

 (๖) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ 

หมวด  ๔ 
การด าเนนิการ  ใช้  และหาประโยชน ์

ข้อ  ๒๕ ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ให้ค าแนะน า  

แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการน ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปด าเนินการ  ใช้  หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหน่าย  

จ่าย  โอน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงศักยภาพ  ต้นทุน  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

 ข้อ  ๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายอาจน ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ 

ไปด าเนินการใช้หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจ าหน่าย  จ่าย  โอนตามข้อ  ๒๕  และข้อตกลงในหมวด  ๓ 

หมวด  ๕ 
การออกใบอนญุาต 

ให้เก็บ  ขน  ก าจดัหรือหาประโยชน์จากการจดัการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

ข้อ  ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  ก าจัด  หรือหาประโยชน์จากการจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายขอ้บัญญตันิี้  

พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะประกาศก าหนด 
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ข้อ  ๒๘ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อ  ๒๗  ให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตรับท าการเก็บและขนสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่ งปี 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (๒) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปี  

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ  ๒๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๗  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  และได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
  (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้  มีฝาปิด  -  เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๓) มีปั้มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูล 
  (๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  

เช่น  ไลโซน  ๕  % 
  (๑.๖) ต้องจัดให้มีแสดงข้อความ  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  และต้องแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หรือเจ้าของกิจการ   
ด้วยตัวอักษรไทยที่มีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะประกาศก าหนด 

  (๑.๗) ด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม  โดยต้องมีมาตรการ
ป้องกันกลิ่นในขณะที่ท าการสูบสิ่งปฏิกูลเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียง 
จนเป็นเหตุร าคาญ 

  (๑.๘) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหลให้ท าลายเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
แล้วท าความสะอาดด้วยน้ า 

  (๑.๙) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีสภาพพร้อมใช้งาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน  และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว  รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล 
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  (๑.๑๐) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด  ถุงมือยางหนา   

ผ้าปิดปากปิดจมูก  และสวมรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง  รวมทั้งต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนา 

และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๑.๑๑) ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงาน

อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  น้ าเสียที่เกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย  

หรือบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า  คู  คลองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ 

  (๑.๑๒) ห้ามน ายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้กิจกรรมอื่น  และห้ามน าสิ่งปฏิกูล 

ไปทิ้งในที่สาธารณะ 

  (๑.๑๓) ต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูลตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข 

ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๒) กรณีขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๒.๑) ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข 

ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  (๒.๒) ต้องมียานพาหนะส าหรบัขนสิ่งปฏิกูล  และการขนส่งสิ่งปฏิกูลเพ่ือน าไปก าจัด

ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) กรณีขอรับใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓.๑) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ

ก าหนด 

  (๓.๒) ต้องถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๓๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการได้  

จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 

 ข้อ  ๓๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเกาะก าหนดซึ่งไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย 
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ข้อ  ๓๓ ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

ไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะก าหนด 

ซึ่งไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ  ๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมอี านาจออกขอ้บัญญัตกิ าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ในการให้บริการการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้เกี่ยวข้องซึ่งไม่เกินอัตราที่ก าหนด  

ในกฎกระทรวงมหาดไทย 

หมวด  ๖ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๓๕ ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  ก าจัด  หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการโดยมิได้รับอนุญาต

จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ  ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะนี้ต้องระวางโทษ 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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