ประกาศองค์บริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ได้จัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ได้
พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2562 และนายอาเภอสอง ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ตามหนังสืออาเภอสอง ที่ พร
0023.11/710 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้วตามที่อ้างถึงนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และสร้างความ
ตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย
ณ แหล่งกาเนิดมูลฝอย เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะ มูลฝอยใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหนุน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
โดยข้อบัญญัติตาบลฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วันถัดจากประกาศโดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน แล้ว 7 วัน รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
(นางกชกร เกยงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
หลักการ
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

เหตุผล
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3 กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น กาหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยอาศัย
อานาจตามมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง และสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยก
ขยะ ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดมูลฝอย เพื่อให้การดาเนินการในเรื่อง
การคัดแยกขยะ มูลฝอยใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัด
แพร่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ และนายอาเภอสอง
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอินทรีย์ ” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสัตว์
มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย
“มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่ ” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือนามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น)
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย
ข้างต้น
“มูลฝอยทั่วไป ” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่นา
กลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้า อุโมงค์ หรือป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย

-3ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้
(1) มูลฝอยทั่วไป
(2) มูลฝอยอินทรีย์
(3) มูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ 4 ในถุง
หรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น
ถุงสาหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่น
ใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้า กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจาก
ถุง
ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะบรรจุ
มูลฝอย เช่น ถังสาหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพื่อ
มิให้มูลฝอย น้า กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้าไปใน
ภาชนะได้
ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้
คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น)
ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนาถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้วทิ้ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ประกาศกาหนด
ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามตามข้อบัญญัติ และให้มีอานาจออกกฎ ประกาศ ระเบียบข้อบังคับ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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