
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติต าบลฉวาง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง: วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่เทศบาลต าบลฉวางและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเห็นของท่าน 
 
๑. เพศ   ชาย  หญิง 
 
๒. อายุ   ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑-๔๐ ปี   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. อาชีพ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง    เกษตรกร 
   อ่ืนๆ  (ถ้ามี).............................................................................................................         
 
๔. ท่านมีอาคาร  ที่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองคัดแยกมูลฝอยตามความหมายในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 
๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ 

    เห็นด้วยกับเทศบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.......................................................................  

  โดยขอให้แก้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวในข้อ........................ดังนี้ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

   ไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

เทศบาลต าบลฉวาง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ 



 

 
 

(ร่าง) 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลฉวาง 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 



 

 
( ร่าง ) 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖5 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาล
ต าบลฉวาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลฉวาง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖5”  
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓  ในเทศบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็ดกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อ่ืนและ
หมายความรวมถึงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากหรือชิ้นส่วนของพืชและสัตว์ 
มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืนๆ  
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัยของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายข้างต้น 
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยที่น า
กลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรือป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
  ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 
   (๑) มูลฝอยทั่วไป 
   (๒) มูลฝอยอินทรีย์ 
   (๓) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
   (๔) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว แต่ละประเภทตามข้อ ๔ ใน
ถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั้น 

/ถุงส าหรับ... 



 

-2- 
  ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสมสามารถ
เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใด
ให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกันมิให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากถุง 
  ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะ
บรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือมิ
ให้มูลฝอย น้ า กลิ่น หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลง เข้าไปใน
ภาชนะได้ 

ข้อ ๖ มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ ให้
คัดแยกไว้ต่างหาด ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ   

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้วทิ้ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีเทศบาลต าบลฉวาง ประกาศก าหนด 
  ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

ข้อ ๙ ให้นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่………เดือน............................พ.ศ. 2565 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                              (นายอัษฎา   ณ นคร) 
                                  นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

            เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
       (………………………………….……………) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันที่................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


