
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 
เรื่อง   หลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ  วาดวยหลักเกณฑ 

การคัดแยกมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๓๔/๓  (๒)  แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  องคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือและนายอําเภอปาย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือ  เรื่อง  หลักเกณฑ 

การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มูลฝอยอินทรีย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ียอยสลายไดงาย  เชน  ซากหรือชิ้นสวนของพืช

และสัตว  มูลสัตว  เศษอาหาร  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ท่ียอยสลายไดงาย 

 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ   

้หนา   ๒๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ปนเปอน 

หรือมีสวนประกอบของวัตถุที่อาจเปนอันตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบุคคล  หรือมีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม  เชน  หลอดไฟ  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่  กระปองหรือภาชนะอื่นใดท่ีใชบรรจุสารเคมี  

หรือวัตถุที่อาจเปนอันตรายขางตน 

 “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  มูลฝอยตามประเภทอื่น  นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย  

 มูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรือเปนอันตรายจากชุมชน 

 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  ตลาด  คลังสินคา  

สํานักงาน  หรือส่ิงปลูกสรางอื่น 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 

ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยตองมีความทนทาน  ไมฉีกขาดงาย  ไมรั่วซึม  มีขนาดที่เหมาะสม  

สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงในถุงตองมีปริมาณที่เหมาะสม  ปดถุงดวยการมัด 

หรือผนึกดวยวิธีอื่นใดใหมิดชิด  รวมทั้งจัดการปองกันมิใหมูลฝอย  น้ํา  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจาก 

มูลฝอยตกหลน  รั่วไหลออกจากถุง 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยตองทําจากวัสดุ ท่ีแข็งแรง  ทนทาน  ไมรั่วซึม  การบรรจุมูลฝอย 

ลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย  เชน  ถังสําหรับใสมูลฝอย  ตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  ไมลนออกนอกภาชนะ  

มีฝาปดมิดชิดเพ่ือมิใหมูลฝอย  น้ํา  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหลน  รั่วไหลออกจากภาชนะ  

และสัตวและแมลงเขาไปในภาชนะ 

้หนา   ๒๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๖ มูลฝอยมีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาดที่ไมสามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได 

ใหคัดแยกไวตางหากตามประเภทของมูลฝอย  โดยตองจัดการใหถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

 ๖.๑ ขยะเปยก  (ขยะอินทรีย)  เปนขยะท่ีเปนของเนาเสีย  และยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ  

ไดแก  เศษอาหาร  เศษผัก  เปลือกผลไม  ใบไมแหง  ซากสัตว  ฯลฯ  ใหครัวเรือนดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) จัดทําภาชนะกําจัดขยะเปยกในครัวเรือน  (เจาะกนถังที่มีฝาปดมิดชิดแลว

นําไปฝงดิน  จัดทําบอซีเมนต  ทําเสวียนรอบตนไม) 

  (๒) ขุดหลุมฝง  หรือนําไปแปรรูปเปนปุยอินทรีย  หรือน้ําหมักอินทรีย 

  (๓) นําไปเปนอาหารใหกับสัตว  เชน  สุกร  สุนัข  ไสเดือน 

  (๔) นําไปทิ้งที่จุดรวมขยะอินทรียท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือกําหนด 

 ทั้งนี้  ใหทุกครัวเรือนเลือกวิธีการกําจัดขยะเปยก  หรือขยะอินทรีย  โดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมจนหมดส้ิน  และหามนําไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น 

 ๖.๒ ขยะรีไซเคลิ  เปนขยะที่สามารถคัดแยกและนําไปขายได  ไดแก  ขวด  แกว  กระดาษ  

พลาสติก  โลหะ/อโลหะ  และยาง  ฯลฯ  ใหทุกครัวเรือนคัดแยก  เก็บไวขายเอง  หรือนําไปไวหนาอาคาร

เพ่ือใหรถบรรทุกขยะขององคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือเขาไปจัดเก็บ 

 ๖.๓ ขยะที่ เปนพิษหรือขยะอันตรายชุมชน  เปนขยะท่ีมีความเปนอันตราย   

หรือมีสวนประกอบของสารที่เปนอันตราย  ไดแก  ขวดหรือภาชนะใสเคมีภัณฑ  ถานไฟฉายใชแลว  

แบตเตอรี่  กระปองสเปรยบรรจุสารเคมี  ตลับหมึกใชแลว  หลอดไฟ  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ   

ใหคัดแยกแลวนําไปรวบรวมไวในจุดท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือกําหนด 

 ๖.๔ ขยะทั่วไป  เปนขยะท่ีไมมีคุณสมบัติตามขอ  ๖.๑  -  ๖.๓  โดยยอยสลายยาก  

นําไปรีไซเคิลไมได  หรือนําไปรีไซเคิลไมคุมทุน  และไมเปนอันตราย  ไดแก  ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว   

ถุงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  ถุงพลาสติก/กลองโฟมเปอนอาหาร  หลอดกาแฟ  ซองกาแฟ  ฯลฯ  ใหรวบรวมใสถังขยะ

ที่องคการบรหิารสวนตําบลเวียงเหนือไดวางไว  หรือใสถุงและผูกมดัใหมีความแนนหนาแลวนําไปวางหนาอาคาร

เพ่ือใหรถบรรทุกขยะขององคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือเขาไปจัดเก็บ 

ขอ  ๗ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนําถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกประเภทไวแลว

ทิ้งตามวัน  เวลา  และสถานที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือประกาศกําหนด 

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  มีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงเหนือเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

นิรันดร  ชัยกุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเวียงเหนือ 

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕


