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หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
 
 

เหตุผล 

 เพื่อให้การจัดการมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนถูกสุขลักษณะไม่เป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชื้อโรค ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้อง
กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การเก็บขน และกำจัดมูลฝอย ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามอย่างถู กต้อง 
ในการเก็บคัดแยกขยะจากต้นทาง จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติ         
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนและ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2565” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนแล้ว 7 วัน 

 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นและ
หมายรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืช
และสัตว์มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
  “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ  
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื ้อน หรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่
อาจเป็นอันตรายข้างต้น 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่
นำกลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน  
  “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงานหรือ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง อัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ 
อุโมงค์หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
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 ข้อ 5 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
  (1)  มูลฝอยทั่วไป  
  (2)  มูลฝอยอินทรีย์ 
  (3)  มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
  (4)  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  (5)  มูลฝอยติดเชื้อ 

 ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว แต่ละประเภทตาม
ข้อ 5 ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น  
  ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั ่วซึม มีขนาดที่
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วย
การมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจาก      
มูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากถุง 
  ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอย
ลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังสำหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกจากภาชนะ      
มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะและสัตว์
และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 

 ข้อ 7 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะหรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ     
มูลฝอยได้ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ 

 ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร นำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภท
ไว้แล้วทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประกาศกำหนด  

 ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  

 ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 
    ประกาศ ณ วันที่  31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
         (นายวิชัย อนันตเมฆ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 
  เห็นชอบ 
 
 
 


