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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อด ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดและนายอาเภอเมืองศรีสะเกษ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลคู ซ อด ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และความหมายรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่ น ซากหรือชิ้นส่วน
ของพืชและสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย
“มู ล ฝอยน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ” หมายความว่า มู ล ฝอยที่ ส ามารถน ากลั บ มาใช้ ใหม่
หรือนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นต้น
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“มู ล ฝอยที่ เป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน” หมายความว่ า มู ล ฝอยที่ ป นเปื้ อ น
หรือมีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดที่ใช้บรรจุสารเคมี
หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายข้างต้น
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอื่น นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยที่นากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า
สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์
เขื่อน ประตูน้า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้
(๑) มูลฝอยทัว่ ไป
(๒) มูลฝอยอินทรีย์
(๓) มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
(๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ ๔
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น
ถุงสาหรับบรรจุ มู ลฝอยต้ องมีค วามทนทาน ไม่ฉีก ขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีข นาดที่ เหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัด
หรือผนึ กด้วยวิธีอื่น ใดที่มิด ชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้า กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจ าก
มูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากถุง
ภาชนะบรรจุ มู ล ฝอยต้ อ งท าจากวั ส ดุ ที่ แ ข็ ง แรง ทนทาน ไม่ รั่ ว ซึ ม การบรรจุ มู ล ฝอย
ลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังสาหรับใส่มูลฝอยต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ
มีฝาปิดมิดชิดเพื่อมิให้มูลฝอย น้า กลิ่น หรือสิ่งอื่ นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากภาชนะ
และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้
ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาดที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้
ให้คัดแยกไว้ต่างหากตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ
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ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนาถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้
แล้วทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ศรชัย ชัยชาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด

