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บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 หลักการ  
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  

 
 
 
 

เหตุผล  
  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ราชการส่วน  
ท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานราชการให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ  
ประเภทของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ ให ม่     
และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพ่ือให้การด า เนินการในเรื่องการคัดแยกขยะเป็นไปอย่า ง มี  
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  
 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

 พ.ศ. 2562 
 ........................................................ 

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน ต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกและนายอ าเภออรัญประเทศ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์ การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ”  
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ต้ังแต่วันถัดจากวันปร ะกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและหมาย
รวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสั ตว์ 
มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย  
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ (ตามที่องค์กรปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น)  
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของวัตถุที่เป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องและภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย  ข้างต้น  
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่น า  
กลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรือ
ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย  
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 ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้  
  (๑) มูลฝอยทั่วไป  
  (๒) มูลฝอยอินทรีย์  
  (๓) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  
  (๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ ๔ ในถุง         
หรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น  
 ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธี
อ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออก
จากถุง  
 ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุ
มูลฝอย เช่น ถุงส าหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือมิ
ให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ สัตว์และแมลงเข้า ไป ใน
ภาชนะได้  
 ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยไ ด้ให้
คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ (ตามที่องค์กรปกครองท้องถิ่น
ก าหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น 
 ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุ มูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้ วทิ้ง
ตามวัน เวลาและสถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ประกาศก าหนด 
 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  
 ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 

   ประกาศ ณ วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
       (ลงชื่อ)  
  

        (นายบดินทร์ ลาน้อย) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 
      เห็นชอบ 
 

   (ลงชื่อ)  
                    

 (นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา) 
     นายอ าเภออรัญประเทศ 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

   
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และนายอ าเภออรัญประเทศ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต า บล 
พ.ศ. 2537  
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและควา มเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับพริก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. 2562  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ ณ วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
       (นายบดินทร์ ลาน้อย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
 
 

 


