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หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก  เก็บ  ขน  และก าจัด  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบัญญัติรักษา     
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้กระท าได้โดยการ
ตราเป็นเทศบัญญัติจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๐) และมาตรา  
๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง       
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองเขลางค์นครโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล          
เมืองเขลางค์นครและผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร                    เรื่อง  
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ    
ไว้โดยเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรา ไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติอ่ืน  หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน และหมายถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืช
และสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษกิ่งไม้ใบไม้ 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษ  

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือ       
มีส่วนประกอบของวัตถุที่อาจอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล  หรือมีผลกระทบ           
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุ   
ที่อาจเป็นอันตรายข้างต้น 

 



-๒- 
 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์       
มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
  “อาคาร” หมายความว่าตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์  
หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

 
หมวด  ๒ 

ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

ข้อ  ๕  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
(๑)  มูลฝอยท่ัวไป  
ให้รวบรวมบรรจุลงในภาชนะที่มีลักษณะตามข้อ ๖ (๑) กรณีภาชนะรองรับตามข้อ ๖ (๒) 

ให้ถ่ายเทลงในถุงที่มีลักษณะตามข้อ ๖ (๑)  แล้วรวบรวมไว้ในที่ครอบครองของตนเอง  และน าไปวางบริเวณ
หน้าบ้านเพ่ือสะดวกต่อการเก็บขน  เฉพาะวัน เวลา ที่เทศบาลประกาศก าหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย 

(๒) มูลฝอยอินทรีย ์
(๑) เศษใบไม้ ให้รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องมัดปากถุงแล้วรวบรวมไว้ใน      

ที่ครอบครองของตนเองแล้วน าไปวางบริเวณหน้าบ้าน เพ่ือสะดวกต่อการเก็บขน  เฉพาะวัน เวลา ที่เทศบาล
ประกาศก าหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย หรือให้รวบรวมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามค าแนะน าเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

(๒) เศษอาหาร ให้น าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือท าปุ๋ย ก๊าซชีวภาพ     
เป็นอาหารสัตว์ หรืออ่ืนๆ ตามค าแนะน าเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่   
ให้คัดแยกและด าเนินการเก็บรวบรวมไว้ตามประเภท ดังนี้ 
(๑) ขวดแก้ว ให้เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด  
(๒) กระดาษ จัดเก็บให้เป็นระเบียบ  
(๓) กล่องเครื่องดื่ม เทเครื่องดื่มออกให้หมด  
(๔) ขวดพลาสติกใส เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด  
(๕) พลาสติกอ่ืน ๆ เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด  
(๖) กระป๋องอลูมิเนียม เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด  
(๗) เหล็ก โลหะ จัดเก็บให้เป็นระเบียบ 
(๘) วัสดุประเภทยางทั่วไปจัดเก็บให้เป็นระเบียบ กรณียางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์  

เก็บรวบรวมไว้ไม่ให้มีน้ าขัง 
 
 
 



-๓- 
 

(๙) วัสดุอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศก าหนด 
ทั้งนี้สามารถน าไปจ าหน่ายให้กับธนาคารขยะในชุมชนหรือร้านรับซื้อของเก่า  หรือ

น ามาดัดแปลงเป็นสิ่งของน ากลับมาใช้ใหม่ตามเหมาะสม 
(๔) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ให้รวบรวมน าไปทิ้งใน ภาชนะรองรับขยะอันตรายที่เทศบาลได้จัดให้ และตาม
ประกาศก าหนดจุด โดยให้คัดแยกและด าเนินการเก็บรวบรวมตามวิธีการ ดังนี้ 

(๑) หลอดไฟ ให้คัดแยกหลอดไฟที่เสียและหลอดไฟที่แตกออกจากกัน กรณีหลอดไฟ
ที่แตกให้ห่อหุ้มด้วยกระดาษและใส่ถุงมัดให้แน่น  

(๒) แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย รวบรวมใส่ภาชนะท่ีสามารถป้องกันการรั่วซึม  
(๓) กระป๋องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์เคมีในครัวเรือน หากมีสารระเหยให้ปิดฝาให้เรียบร้อย   
(๔) ยา เครื่องส าอาง ใส่ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อย 
(๕) วัสดุอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลเมืองเขลางค์นครประกาศก าหนด 

ข้อ  ๖  ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอย  ต้องมีความทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม  มีขนาด

เหมาะสม  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม  ปิดถุงด้วยการ
มัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด  รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย  น้ า  กลิ่น  หรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดจาก 
มูลฝอยตกหล่น  รั่วไหลออกจากถุง 

(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุ
มูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย  เช่น  ถังส าหรับใส่มูลฝอย  ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่ล้นออก
นอกภาชนะมีฝาปิดมิดชิด เพ่ือมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนใดอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น  รั่วไหลออก
จากภาชนะ  และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 

ข้อ  ๗  มูลฝอยที่มีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยได้  ให้คัดแยกไว้ต่างหาก  ตามประเภทของมูลฝอย  โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มูลฝอยประเภทกิ่งไม้ ให้ตัดทอน ให้มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย  
โดยมัดและกองรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และแจ้งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด าเนินการจัดเก็บ
ต่อไป 

(๒) มูลฝอยประเภทวัสดุเสื่อมสภาพการใช้งาน เช่น โต๊ะ เตียง เก้าอ้ี เครื่องนอน     
ให้รวบรวมกองไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และแจ้งให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด าเนินการจัดเก็บต่อไป 
 
 
 
 
 




