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บทที่  2 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
2.1   นโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 มีความ
มุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนด
แนวทางการแกไขขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน       
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1 องคประกอบ องคประกอบที่สําคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวของเปนตัวแปรในการกําหนด
นโยบายในชวง 20 ป กลาวคือ 

(1) ประชากรที่จะเพิ่มข้ึนในฐานะผูทําการ ผูบริโภค–อุปโภค และผูอาศัย 
(2) เทคโนโลยี ซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ท้ังการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม 

การบริการ การขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีสวนในการบริหาร

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝาระวังและ
การสรางจิตสํานึกของชุมชน 

(4) บทบาทขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมในหนวยงานระดับตางๆ ในงานดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเฝาระวังและการสรางจิตสํานึกของประชาชน และการระดมกําลังอาสาสมัครงาน
ดานสิ่งแวดลอม 
 2.1.2 เปาหมาย 

(1) ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตรา ไมเกิน 1.0 กิโลกรัม 
ตอคนตอวัน 



มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

8 บทที่ 2   การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(2) ใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั่วประเทศ 
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

(3) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจากการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และ
สําหรับพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไมเกิน รอยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน 

 (4) ใหทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูก
สุขลักษณะ และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะครบถวนทุกจังหวัด 
 2.1.3 นโยบาย นโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบดวย
นโยบาย 4 ประการ ดังนี้ 

(1) ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแตการ
เก็บกัก การเก็บขน การขนสง และการกําจัด 

(2) ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากร และสงเสริมการนําขยะมูลฝอย 
กลับมาใชประโยชน 

(3) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมลงทุน กอสราง และ/หรือ บริหารและ
ดําเนินระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น 
 2.1.4 แนวทางการดําเนินการ 
  (1) แนวทางดานการจัดการ 

• กําหนดองคกรที่ดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช
หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย 

• จัดเตรียมท่ีดินในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
• จัดระบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับไปใชใหม   
• สนับสนุนใหเอกชนดําเนินการโดยจะตองมีการติดตามตรวจสอบ  ประเมิน

สภาพปญหา และจัดตั้งศูนยการประสานขอมูลการนําขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลกลับมาใชใหม 

  (2) แนวทางดานการลงทุน 
• ลงทุนกอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
• สงเสริมใหเอกชนลงทุนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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• ตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสวนกลางใหพื้นที่โดยรอบรวมใช
ประโยชน 

• ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
  (3) แนวทางดานกฎหมาย 

• ปรับปรุง  แกไข  กฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม 
• กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
• กําหนดมาตรฐานการระบายของเสียจากแหลงกําเนิด 
• กําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียกคืนและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
• ปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน / ประชาชนมี

สวนรวมในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
  (4) แนวทางดานการสนับสนุน 
   • สนับสนุนการศึกษา / วิจัย เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
   • ฝกอบรมผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการขยะมูลฝอย 
   • สรางทัศนคติแกประชาชนในการรักษาความสะอาด และจัดการขยะมูลฝอย   

ท่ีถูกตอง 

2.2    แนวทางการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมติคณะรัฐมนตรี    
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 รับทราบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอวิธีการปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาขยะมูลฝอย โดยใหมีการเก็บ
รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดวยวิธีการที่ถูกตอง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ี
เกิดข้ึนในเทศบาลทั่วประเทศ ตองไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2552   
มีการเลือกใชเทคโนโลยีการกําจัดแบบผสมผสานหลายวิธีท่ีจะเนนการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน ท้ัง
ในรูปแบบปุยอินทรียและการแปรรูปเปนพลังงาน และจะสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนและดําเนินการ
ใหมากขึ้นโดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไปใชประโยชน และใชสินคา
ท่ีมีสวนประกอบของวัสดุท่ีใชแลวหรือวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐเปนหนวยงานตัวอยาง และใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการ
ท่ีนําวัสดุใชแลวมาเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา เพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันกับการใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติได 
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 2.2.2 กําหนดเปนแนวนโยบายใหทุกจังหวัดตองจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะยาว
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ท่ีผลิตขยะมูลฝอยมากกวาวันละ 100 ตัน ตองสงเสริมให
เอกชนเขามาดําเนินการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการระบบแทน โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ
คาเดินระบบที่ตองจายใหกับเอกชนในรูปแบบของงบถดถอยในชวงระยะเวลา 3-5 ปแรก 
 2.2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนอย ใหใชระบบกําจัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญท่ีอยูใกลเคียง หรือรวมตัวกันหลายแหงเพื่อสรางสถานที่กําจัดไว
ใชรวมกันโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณลงทุนใหบางสวน 
 2.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีระบบคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนตางหากจากขยะมูลฝอยท่ัวไป เพื่อนําไปกําจัดท่ีสถานที่กําจัดของเสียอันตรายของเอกชน ท้ังนี้ ให
รัฐสนับสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางสถานที่รวบรวมและสนับสนุน         
คากําจัดแบบถดถอยในชวงระยะ 3-5 ปแรก 

 2.2.5 ใหมีสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะศูนยรวม ท่ีสามารถใชรวมกับหลายทองถิ่น
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนและดําเนินการ 
 2.2.6 ใหมีระบบการอนุญาต (Permitting System) การติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
และรายงานสูสาธารณชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2.2.7 ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
รับซื้อไฟฟาซึ่งผลิตจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในราคาที่สูงกวาท่ัวไป และหนวยงานของรัฐสนับสนุน
การทําปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปใชประโยชน 
 ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตองนําเงื่อนไขการ
บริหารงานสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณา 

2.3   การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 จากแนวนโยบายขางตน สามารถแปลงมาสูการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อการลดและขจัด
มลพิษจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ท้ังนี้ในการดําเนินการดังกลาวในแตละดานตองมีความสัมพันธเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูปที่ 2-1 แผนผังแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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การจัดการขยะมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

ไมมีระบบ มีระบบ 

การศึกษาองคประกอบ/ปริมาณ 
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การศึกษาความเหมาะสม  
- วิศวกรรม 
- เศรษฐศาสตร 
- ส่ิงแวดลอม 
- สังคม 
- การบริหารจัดการ 

- หมักทําปุย 
- เตาเผา 
- ฝงกลบ 

ไมมีพื้นที่ 
ในการกําจัด 

มีพื้นที่ 
ในการกําจัด 

- อปท.ที่มีขยะนอย/ไม
มีพ.ท.จัดเก็บสง
สถานที่กําจัดของ
อปท. ขางเคยีง 

- เอกชนเก็บใหเทศบาล
      ขางเคยีงกําจัด 

แผนการดําเนินงาน 
กอสรางระบบ 

- DD* / เทคนคิ 
- จัดหางบประมาณ 
- วาจาง / ดําเนินการเอง 
- ควบคุมงาน 
- แผน O&M 

เอกชน อปท. 

สหการ 
สัมปทาน 

ปจจัยสนับสนุน 
- นโยบาย 
- มาตรฐาน 
- การกํากับดูแล 
- การเก็บคาธรรมเนียม 
- การบําบัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

การมีสวนรวม 
- การลดของเสีย 
- นํามาใชใหม 
- ตรวจสอบติดตาม 
- คาธรรมเนียมการเก็บขน 
    และกําจัดขยะ 
 

แผนผังท่ี 1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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2.4   การศึกษาความเหมาะสมการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย (Feasibility Study) 
 เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาที่ไดจากการจัดทําแผนหลักมาทําการศึกษาเพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากที่สุด ในดาน
งบประมาณ สภาพภูมิประเทศ ท่ีตั้ง และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับศักยภาพขององคกรที่มีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญอยางนอย  ดังนี้ 
 2.4.1 การจัดทําขอกําหนดการศึกษาความเหมาะสม 
  การจัดทําขอกําหนดตองพิจารณาถึงแผนหลักและสภาพปญหาทั้งในปจจุบันและ
อนาคต นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาวาจะดําเนินการในทิศทางใด 
 2.4.2 การศึกษาความเหมาะสม 
   การศึกษาความเหมาะสมตองครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นปญหาอยางนอย ดังนี้ 
  (1) การวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและการประเมินสภาพปญหาในอนาคต 
  (2) การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและทางเลือก โดยจะตองทําการวิเคราะห 
ความเหมาะสมของแตละทางเลือกทั้งในดานเศรษฐศาสตร วิศวกรรม สิ่งแวดลอม และการยอมรับของ
ประชาชน 
  (3) การประเมินคาใชจายข้ันตนสําหรับการดําเนินโครงการทั้งหมด มูลคาของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับแผนการลงทุน 
  (4) การเสนอแนะพื้นที่เหมาะสมที่จะใชสําหรับเปนสถานที่กอสรางระบบกําจัด   
ขยะมูลฝอย 
  (5) การวิเคราะหความเหมาะสมของวิธีการดําเนินงานแบบตางๆ เชน การออกแบบ
รวมกอสราง (Turnkey), กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-Operation -
Transfer, BOT), กอสราง-เปนเจาของ-ดําเนินการ-ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น โดยไมมีคาใชจาย
ภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer, BOOT) เปนตน  
  (6) แผนการดําเนินงานตามแนวทาง / แผนงานสําหรับการแกไขปญหาที่เหมาะสม
กับสถานภาพความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
  (7) ขอกําหนดในการออกแบบและแบบเบื้องตนของระบบ (Concept and 
Preliminary Design) เชน แบบเบื้องตนของระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 2.4.3 การประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  เพื่อใหประชาชนไดทราบวิธีการแกปญหา ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีเลือกขอดี 
ขอเสีย แนวทางการแกไขปญหาที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาที่จะดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางตางๆ  

2.5   การสํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ข้ันตอนการดําเนินการเพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียดควรมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 2.5.1 การจัดทําขอกําหนดการสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  เพื่อใหสามารถจัดทําขอบเขตไดอยางถูกตอง จะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจใน
ประเด็นตางๆ อยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) สภาพปญหาในปจจุบันและคาดการณสภาพปญหาในอนาคต 
(2) แผนหลักและผลการศึกษาความเหมาะสมที่มีอยู 
(3) นโยบายและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พื้นที่ใหบริการ  

ระยะเวลาโครงการ  เทคโนโลยีท่ีใช เปนตน 
 2.5.2 การสํารวจออกแบบรายละเอียด 
  การสํารวจออกแบบรายละเอียด ตองครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นอยางนอยดังนี้ 
  (1) การสํารวจพื้นที่โครงการอยางละเอียด การสํารวจพื้นที่โครงการจะมีรายละเอียด
แตกตางกันไปตามแตลักษณะและประเภทของโครงการ สําหรับโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จะตองสํารวจรายละเอียดในประเด็นตางๆ ใหครอบคลุม (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ขอ 3.8) 
  (2) การสํารวจแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ในโครงการการจัดการของเสียถือวาข้ันตอน
การสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินโครงการ เนื่องจากตองนําขอมูลท่ีสํารวจได
ไปใชสําหรับการออกแบบการกอสราง การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบ ซึ่งขอมูลท่ีตองสํารวจ
จะตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้ 

• ประเภทและจํานวนของแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 
• ปริมาณและสวนประกอบของขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ 
• แหลงรองรับขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

  ท้ังนี้ตองนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงสถิติ และอาจจะใชฐานขอมูลคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
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  (3) แบบรายละเอียดของระบบ ตองประกอบดวยแบบประเภทตางๆ อยางนอยดังนี้ 
• แบบทางสิ่งแวดลอม ไดแก แบบที่แสดงประเภทขนาดและตําแหนงของ

ระบบกําจัด 
• แบบทางชลศาสตร ไดแก แบบที่แสดงการไหลของน้ําและระดับของน้ําท่ี

ตําแหนงตางๆ  
• แบบทางโยธา ไดแก แบบที่แสดงโครงสรางของระบบกําจัด 
• แบบทางไฟฟา ไดแก แบบที่แสดงระบบไฟฟาและระบบควบคุมตางๆ  

  (4) แผนงานกอสราง ตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ในประเด็นอยางนอย ดังนี้ 
• การแบงระยะเวลาการลงทุนกอสรางระบบ (Design Period) 
• สําหรับการกอสรางระยะแรกจะตองมีแผนการกอสรางในแตละพื้นที่ของ

โครงการ แผนการแกไขปญหาจราจร  แผนการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  (5) คูมือดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ จะตองประกอบดวยรายละเอียด อยางนอย ดังนี้ 

• การดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ 
• การเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง 
• การบันทึกขอมูลและการรายงานผล 
• อุปกรณเครื่องมือท่ีติดตั้งและที่ใชในการบํารุงรักษา 
• บุคลากร 
• ความปลอดภัยในการทํางาน 

  (6) การศึกษาและการกําหนดอัตราคาบริการการจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการจัดเกบ็ 
จะตองศึกษา ใหครอบคลุมในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• อัตราคาบริการที่เหมาะสมสําหรับแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยแตละประเภท
โดยพิจารณาถึงรายรับรายจายของการดําเนินการและบํารุงรักษา  การลงทุน
ในปจจุบันและอนาคต สถานะดานการเงินการคลังของเจาของงาน 

• รูปแบบและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมกับพื้นที่กอสรางระบบ โดยพิจารณา
ถึงการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สรางระบบ การยอมรับ
ของประชาชน เปนตน 

  (7) การเสนอแนะการจัดองคกรการบริหาร เพื่อใหระบบที่กอสรางสามารถดําเนินการได
ตามวัตถุประสงคจําเปน ตองจัดตั้งองคกรบริหารซึ่งทําหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 
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• การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความ
ชํานาญดานตางๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานระบบเครื่องจักรกล ดานระบบ
ไฟฟา  ดานการเงิน เปนตน 

• จัดเก็บอัตราคาบริการ การบริหารจะขึ้นกับรูปแบบการจัดเก็บ 
  (8) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในโครงการขนาดใหญจําเปนตองมีการจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองดําเนินการวิเคราะหตั้งแตกอนการดําเนินการกอสราง โดย
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนระหวางดําเนินการกอสราง และเมื่อการกอสรางแลวเสร็จและระบบเริ่ม
ดําเนินงาน 
  (9) การประมาณคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังหมด ตองประมาณคาใชจายการ
ดําเนินโครงการพรอมกับการออกแบบรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสม โดย
การประมาณการตองครอบคลุมรายละเอียดตางๆ เชน คาใชจายในการจัดซื้อท่ีดิน คาใชจายในการ
กอสรางและจัดซื้อเครื่องจักร คาใชจายในการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ คาใชจายในการ
ปรับปรุงและกอสรางเพิ่มเติมในอนาคต 
  (10) การจัดทําเอกสารประกวดราคากอสราง ตองประกอบดวยเอกสารตางๆ ไดแก
แบบรายละเอียด รายการคํานวณประกอบแบบ รายงานศึกษาตางๆ การประมาณการวงเงินกอสรางและ
ขอกําหนดในการคัดเลือกผูรับจางกอสราง 
 2.5.3 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  เพื่อเตรียมการสําหรับการกอสราง โดยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงพื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการกอสรางระยะเวลาในการกอสราง แผนการกอสราง  และการจัดเก็บอัตราคาบริการและเปน
การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการกอสรางและการดําเนินการใหมีความ
เหมาะสม 

2.6   การดําเนินโครงการ  
 กําหนดรูปแบบวิธีดําเนินโครงการ  สามารถเลือกดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน กรณีการ
กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีทางเลือกดังนี้ 
 2.6.1 ทองถิ่นดําเนินการเองทุกขั้นตอน 
 2.6.2 ประกวดราคากอสรางตามแบบ และทองถิ่นดําเนินระบบ (ข้ันตอนปกติ) 
 2.6.3 ประกวดราคาออกแบบรวมกอสราง (Turnkey) และทองถิ่นเดินระบบ (ตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี) กรณีไมใชงบประมาณแผนดินตองขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 2.6.4 ใหเอกชนเขามารวมในการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เชน 
  (1) กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-Operation- 
Transfer, BOT) 
  (2) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ (Built-Owner- Operation, BOO)  
  (3) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น โดยไมมี
คาใชจายภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer, BOOT) 
  (4) กอสราง – ถายโอน – ดําเนินการ (Built-Transfer-Operation, BTO) เอกชน
กอสรางและถายโอนกรรมสิทธิ์ใหแกทองถิ่น   จากนั้นเอกชนขอเชาสิ่งปลูกสรางเพื่อดําเนินการใน
ชวงเวลาที่กําหนด สวนคาบริการนั้นอาจใหเอกชนเก็บจากประชาชนเอง หรือทองถิ่นเปนผูเก็บตามเดิม
และจายเงินใหแกเอกชนในอัตราที่ครอบคลุมตนทุนที่มีผลตอบแทนพอสมควร 
  (5) รับจางเดินระบบ 
  (6) สัญญาเชา (Lease/Rent) เชน การเชาซื้อเครื่องจักร/สิ่งปลูกสราง การใหเอกชน
เชาสิ่งปลูกสรางและเดินระบบ 

2.7   การคัดเลือกและการควบคุมการทํางานของวิศวกรท่ีปรึกษา 
 วิธีการจางที่ปรึกษา  สามารถทําได 2 วิธี 
 2.7.1 วิธีตกลง 
  (1) เปนงานตอเนื่องจากที่ทําอยูแลว 
  (2) ตองการความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีผูเช่ียวชาญจํากัด 
  (3) งานที่ตองการความเรงดวน 
 2.7.2 วิธีคัดเลือก โดยคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอย
ราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารวมงาน เพื่อ
พิจารณาเลือกรายที่ดีท่ีสุด 

2.8   การคัดเลือกผูรับจางกอสราง (Contractor) 
 การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง  ไดแก  
 2.8.1 พ้ืนฐานความรูความสามารถและประสบการณของบริษัทผูรับจาง 

(1) การบริหารของบริษัท บริษัทจะบริหารโครงการแตละโครงการ โดยกําหนดผัง
การบริหาร ซึ่งจะประกอบดวย ผูจัดการโครงการและผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนงานตางๆ เชน 
หัวหนาฝายกอสราง หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม เปนตน 
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(2) ความนาเชื่อถือของบริษัท ตองพิจารณาจากประสบการณและผลงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับงานที่จะทํา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการตางๆ ท่ีผูรับจางทํามาแลว 
 2.8.2 ความสามารถในการดําเนินโครงการของผูรับจาง 
  ผูรับจางตองทําความเขาใจขอบเขตการดําเนินการของผูรับจางกอสราง (Term of 
Reference, TOR) แบบรายละเอียด เอกสารประกอบแบบ และรายงานการศึกษาตางๆ ไดแก 
  (1) แผนการกอสรางซึ่งสอดคลองกับโครงการและพื้นที่ตางๆ  โดยพิจารณาจาก
วิธีการกอสราง  สภาพภูมิประเทศและลักษณะสังคม  สิ่งแวดลอมในบริเวณที่กอสราง 
  (2) แผนการติดตั้งเครื่องจักรในโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  จะมีการใชเครื่องจักร
จํานวนมากและเปนเครื่องจักรที่ตองการความถูกตองในการติดตั้งสูง ดังนั้นผูรับจางตองกําหนดแผนการ
ติดตั้งเครื่องจักรอยางละเอียด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของโครงการตางๆ เชน โครงการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งตองใชงบประมาณสูง  ดังนั้น ผูรับจางจึงตองกําหนดแผนการจัดซื้อเครื่องจักร
โดยคํานึงถึงการใชจายเงินของการดําเนินโครงการ 
  (3) แผนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  แบงได 2 ประเภท คือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพในแตละสวนของระบบและการทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ ซึ่งสามารถอธิบายได
ดังนี้ 

• การทดสอบประสิทธิภาพในแตละสวนของระบบ เพื่อควบคุมใหการ
กอสรางและการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ   

• การทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ  เพื่อใหระบบที่กอสรางได
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว  ผูรับจางจึงตองดําเนินการทดสอบระบบ
ท้ังระบบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ   

 2.8.3 บุคลากร 
  การกอสรางจําเปนตองใชบุคลากรหลายสาขาวิชาข้ึนกับประเภทและขนาดของ
โครงการตางๆ  ซึ่งผูรับจางตองจัดบุคลากรใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ  ตอไปนี้ 
  (1)   ลักษณะของโครงการที่จะกอสราง เชน โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่มีลักษณะเปนภูเขา ผูรับจางตองใหความสําคัญกับเรื่องปฐพีวิทยาอยางมาก ดังนั้นผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากรดานนี้อยางเพียงพอ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย วิศวกรโยธา ซึ่งมีประสบการณในงาน
ลักษณะนี้   และนักปฐพีวิทยาปฏิบัติพรอมกัน 
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  (2) ขนาดของโครงการ โครงการที่มีขนาดใหญใชงบประมาณสูง ผูรับจางตอง
รวบรวมกําหนดบุคลากรและประเภทของบุคลากรใหเหมาะสม   
 2.8.4  ความพรอมของบริษัทผูรับจาง 
  (1) ชนิดและจํานวนของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการ
ดําเนินการโครงการ 
  (2)  ความพรอมทางดานการเงิน ผูรับจางตองแสดงความสามารถในการดําเนินงาน
ทางดานการเงิน โดยใชหนังสือคํ้าประกันที่ออกใหโดยธนาคาร 


