
บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบญัญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 
 

หลักการ 

เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2562               
ใช้ในการคัดแยกมูลฝอย  บังคับในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
 ตามท่ี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วว่า  การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
ท าให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดแยกขยะโดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะ  (สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพ่ือการบันเทิง  การพักผ่อนหย่อนใจหรือการ
ชุมชน  เช่น  อาคารอเนกประสงค์ที่จัดไว้ในที่ประชุม  จัดพิธีการ  หรือ  เป็นที่ชุมนุมของประชาชน )              
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอย  โดยแบ่งเป็น  4  ประเภท  คือ  มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
อินทรีย์  มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามข้อ  8 แห่งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560  แต่ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการ      
คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดส าหรับการบังคับใช้  ดังนั้น  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงด าเนินการในเรื่อง
การคัดแยกขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
 
 
 
 
 



เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.  2562 

 โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยก               
มูลฝอย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  วรรคหนึ่ง  (2)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2510  และมาตรา  34/3  
(2)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  2535           
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว                
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
 

 ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยก         
มูลฝอย  พ.ศ.  2562” 

 
 

 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 

 
 

 ข้อ  3  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย’  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่
อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยอินทรีย์”หมายความว่า  มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย  เช่น  ซากหรือชิ้นส่วนของพืช                   
และสัตว์  มูลสัตว์  เศษอาหาร  หรือมูลฝอยอื่นๆ  ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ได้แก่  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอ่ืนๆ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล  หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  
หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่  กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี  หรือวัตถุ  ที่อาจเป็นอันตราย
ข้างต้น 
 “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  มูลฝอยประเภทอ่ืน  นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์  มูลฝอยที่น า
กลับมาใช้ใหม่  หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือ
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่  หรือเข้าใช้สอยได้  และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์  เขื่อน  ประตูน้ า  
อุโมงค์  หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
 

  



 ข้อ  4  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท  ดังนี้ 
  (1)  มูลฝอยทั่วไป 
  (2)  มูลฝอยอินทรีย์ 
  (3)  มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
  (4)  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

 

 

 ข้อ  5  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภท  ตามข้อ  4  
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 
 ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม  มีขนาดที่เหมาะสม  สามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม  ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วย
วิธีอ่ืนใดให้มิดชิด  รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย  น้ า  กลิ่น  หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหล
ออกจากถุง 
 ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะ  
บรรจุมูลฝอย  เช่น  ถังส าหรับใส่มูลฝอย  ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่ล้นออกนอกภาชนะ  มีฝาปิด
มิดชิด  เพ่ือมิให้มูลฝอย  น้ า  กลิ่น  หรือสิ่ง อ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น  รั่ วไหลออกจากภาชนะ                             
และสัตว์  และแมลง  เข้าไปในภาชนะได้  
 
 

 ข้อ  6  มูลฝอยที่มีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย   
ได้ให้คัดแยกไว้ต่างหาก  ตามประเภทของมูลฝอย  โดยต้องจัด การให้ถูกสุขลักษณะ  (ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น) 

 

 

 ข้อ  7  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้ว  
ทิ้งตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวประกาศก าหนด  

 

 

 ข้อ  8  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

 

 

 ข้อ  9  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยวเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  
 
 
      ลงชื่อ  รุ่งอรุณ   ค าโมง 
            นางรุ่งอรุณ    ค าโมง 
        นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว       
 
        เห็นชอบ 

 
 
 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)     พยุงศักย์   สุวรรณโณ 
     (นายกองโทพยุงศักย์   สุวรรณโณ)  
 นายอ าเภอศรีสัชนาลัย 


