
ร่าง 

หลักการ 

   ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด

และ การจัดระเบียบในการคัดแยกมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 

 

 

เหตุผล 

   เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๓ กำหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการรักษา

ความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่น

มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น (๑) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่

เอกชนที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ (๒) กำหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบ

กับกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดแยกขยะ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะ

และสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมต่อประเภทของมูลฝอยเพ่ือให้การดำเนินการในเรื่องการคัดแยก

มูลฝอยและการบริหารจัดการมูลฝอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ร่าง 
 

เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....         

--------------- 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล                  

พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓ (๑) 
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕                           
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง               
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลนครปากเกร็ด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด            
และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. ...” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้            
โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วเจ็ดวัน 

           ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  
                 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน           
และหมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
                   “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืช         
และสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร มูลฝอยอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
                   “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ 
                   “มูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือ             
มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบ            
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุเคมี หรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายข้างต้น 
                  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย           
ที่นำกลับมาใช้ใหม ่หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
                    “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์             
หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
 



๓ 
 
 

         ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้             
                   (๑) มูลฝอยทั่วไป                                         
                   (๒) มูลฝอยอินทรีย์                                     
                   (๓) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่    
                   (๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

                   ข้อ ๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภท           
ตามข้อ ๔ ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น  
                    ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม  มีขนาดที่เหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกการบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วย การมัด           
หรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอย            
ตกหล่นรั่วไหลออกจากถุง    
                     ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะ
บรรจุมูลฝอย เช่น ถังสำหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมไม่ล้นออกนอกภาชนะมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือมิให้
มูลฝอย น้ำ กลิ่น หรือสิ่งอ่ืน อันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากภาชนะสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 
ในภาชนะได้  
                     ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือ ขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ            

มูลฝอยได้ ให้คัดแยกไว้ต่างหากตามประเภทของมูลฝอยโดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้                                            

           (๑) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ต้องตัดทอน ลำต้น กิ่ง ให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมสะดวกต่อ   
การขนย้าย โดยกองหรือมัดรวมไว้บริเวณหน้าบ้านให้เป็นระเบียบ    
                    (๒) มูลฝอยประเภทวัสดุที่เสื่อมสภาพ การใช้งาน เช่น โต๊ะ เตียง เก้าอ้ี เครื่องนอน สุขภัณฑ์           

ให้รวบรวมกองไว้บริเวณหน้าบ้านให้เป็นระเบียบ  

                   (๓) มูลฝอยที่ใช้งานไม่ได้ประเภทอ่ืน เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง โฟม 

ความตาม (๑) – (๓) ให้เขียนคำร้องเพ่ือให้เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการจัดเก็บ ณ จุดที่กำหนดต่อไป  

                 ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร นำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้ว
ทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยที่เทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมไว้ดังนี้ 

        (๑)  ภาชนะสีน้ำเงิน  สำหรับมูลฝอยทั่วไป    (พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์)  
                   (๒)  ภาชนะสีเขียว  สำหรับมูลฝอยอินทรีย์    (พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์) 
                   (๓) ภาชนะสีเหลือง  สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่    (พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์)      
                   (๔) ภาชนะสีส้ม  สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   (พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์)              
ตามวัน เวลา และสถานที่เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศกำหนด    
 



๔ 
 
                 ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้มีโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด          
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕           

                 ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้   
  

                  ประกาศ ณ วันที่        เดือน           พ.ศ. ๒๕.. 
 

 
(นายวิชัย    บรรดาศักดิ์) 

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 
 
 
 
 


