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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล
เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสีน วล วาดว ยหลักเกณฑ
การคัดแยกมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวลและนายอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล เรื่อง หลักเกณฑ
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสว นตําบลนาสีน วล ตั้งแตวัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอินทรีย” หมายความวา มูลฝอยที่ยอยสลายไดงาย เชน ซากหรือชิ้นสวน
ของพืชและสัตว มูลสัตว เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ยอยสลายไดงาย
“มู ล ฝอยนํ า กลั บ มาใช ใ หม ” หมายความว า มู ล ฝอยที่ ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ใ หม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได ไดแก แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ
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“มู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน” หมายความว า มู ล ฝอยที่ ป นเป อ น
หรือมีสวนประกอบของวัตถุที่อาจเปนอันตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระปองหรือภาชนะอื่นใดที่ใชบรรจุสารเคมี
หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายขางตน
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรือเปนอันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน เรือ แพ ตลาด คลังสินคา
สํานักงาน หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
อัฒจันทร เขื่อน ประตูน้ํา อุโมงค หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย
ขอ ๔ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท ดังนี้
(๑) มูลฝอยทั่วไป
(๒) มูลฝอยอินทรีย
(๓) มูลฝอยนํากลับมาใชใหม
(๔) มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ขอ ๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารตองบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแลวแตละประเภทตามขอ ๔
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น
ถุง สําหรับ บรรจุมูลฝอยตองมีความทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่ว ซึม มีข นาดที่เหมาะสม
สามารถเคลื่อนยายไดโดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงตองมีปริมาณที่เหมาะสม ปดถุงดวยการมัด
หรือผนึกดวยวิธีอื่นใดใหมิดชิด รวมทั้งจัดการปองกันมิใหมูลฝอย น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจาก
มูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจากถุง
ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยต อ งทํ า จากวั ส ดุ ที่ แ ข็ ง แรง ทนทาน ไม รั่ ว ซึ ม การบรรจุ มู ล ฝอย
ลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เชน ถังสําหรับใสมูลฝอยตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไมลนออกนอกภาชนะ
มีฝาปดมิดชิดเพื่อมิใหมูลฝอย น้ํา กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลน รั่วไหลออกจากภาชนะ
สัตวและแมลงเขาไปในภาชนะได
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ขอ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาดที่ไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได
ใหคัดแยกไวตางหากตามประเภทของมูลฝอยโดยตองจัดการใหถูกสุขลักษณะ
ขอ ๗ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไวแลว
ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนาสีนวลประกาศกําหนด
ขอ ๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวลเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาณุวัฒน มิทราวงศ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสีนวล

