
 

 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

เรื่อง  การเก็บ และขนขยะมูลฝอย  

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

      เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพิ่ม เติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับ ประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๙ ใหราชการสวนทองถิ่นประกาศวัน 

เวลา สถานที่ และเสนทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ใหผูกอใหเกิดมูลฝอยทราบลวงหนาเปนเวลา

พอสมควร  

  องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงประกาศ

กําหนดวัน เวลา และเสนทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 

 ๑. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดท่ีกําหนด 

ประเภท วัน พื้นที่ดําเนินการ 

ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่ 1 บานคุงโตนดและหมูที่ 2 บานเขาแดง 

จุ ด ร ว บ ร ว ม  1 0 0  จุ ด  ป ร ะก อ บ ด ว ย 

ประกอบดวยถนนสายในหมูบาน โรงเรียน

บานเขาแดง 

ทุกวันอังคาร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่  3 บานทุงนอย จุดรวบรวม 80 จุด 

ประกอบดวย  ประกอบดวยถนนสายใน

หมูบาน โรงเรยีนบานทุงนอย 

ทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่ 1 บานคุงโตนดและหมูที่ 2 บานเขาแดง 

จุ ด ร ว บ ร ว ม  1 0 0  จุ ด  ป ร ะก อ บ ด ว ย 

ประกอบดวยถนนสายในหมูบาน โรงเรียน

บานเขาแดง 

ทุกวันศุกร 

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่  3 บานทุ งนอย จุดรวบรวม  80จุด 

ประกอบดวย  ประกอบดวยถนนสายใน

หมูบาน โรงเรยีนบานทุงนอย 

                                /……….. 
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ขยะอนิทรยี/ 

ขยะเปยก 

(กรณีไมมีพื้นที่

ทํ า ภ า ช น ะ

รองรับ) 

ทุกวันจันทร/วันอังคาร/วันพฤหัสบด ี

และวันศุกร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่ 1 , 2 , 3 จุดรวบรวม 3 จุด 

ประกอบดวย หมูที่ ๑   หมูบานคุงโตนดนําไป

รวบรวมที่บรเิวณหนาศาลาปลดอวน ๒. หมูที่ 

๒   หมูบานเขาแดง      นําไปรวบรวมที่

บรเิวณหนาศาลาหนา รพ.สต.เขาแดง ๓. หมู

ที่ ๓   หมูบานทุงนอยนําไปรวบรวมที่บรเิวณ

หนาศาลาหมูบานทุงนอย 

ขยะรไีซเคลิ ทุกวันศุกร สัปดาหที่ ๒ และ ๔ ของทุก

เดอืน เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

หมูที่ 1 , 2 , 3 จุดรวบรวม 3 จุด 

ประกอบดวย หมูที่ ๑   หมูบานคุงโตนดนําไป

รวบรวมที่บรเิวณหนาศาลาปลดอวน ๒. หมูที่ 

๒ หมูบานเขาแดงนําไปรวบรวมที่บรเิวณหนา

ศาลาหนา รพ.สต.เขาแดง ๓. หมูที่ ๓ 

หมูบานทุงนอยนําไปรวบรวมที่บรเิวณหนา

ศาลาหมูบานทุงนอย 

มู ล ฝ อ ย ที่ เป น

พิ ษ ห รื อ ข ย ะ

อันตรายชุมชน 

๑. ใหทุกครัวเรือนนําไปรวบรวมในจุดที่องคการบริหารสวนตําบลเขาแดงกําหนด ตามมติ

ของหมูบาน/ชุมชน 

๒. องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง กําหนดวันตามความเหมาะสมนําสง อบจ. นําไป

กําจัดตามหลักวชิาการ 

๒. เสนทางการเก็บ และขนมูลฝอย (ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เปนตนไป)     

ประเภท วัน พื้นที่ดําเนินการ 

ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

บานคุ งโตนด บานเขาแดง โรงเรียนบาน                 

เขาแดง เสนทางการเก็บและขนตามถนนสาย

หลัก 

ทุกวันอังคาร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

บ านทุ งน อ ย  แล ะโรง เรีย นบ านทุ งน อ ย 

เสนทางการเก็บและขนตามถนนสายหลัก 

ทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

บานคุงโตนด บานเขาแดง โรงเรียนบานเขา

แดง เสนทางการเก็บและขนตามถนนสาย

หลัก 

ทุกวันศุกร 

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

บ านทุ งน อ ย  แล ะโรง เรีย นบ านทุ งน อ ย 

เสนทางการเก็บและขนตามถนนสายหลัก 

                              /………. 
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ขยะอนิทรยี/ 

ขยะเปยก 

(กรณีไมมีพื้นที่

ทํ า ภ า ช น ะ

รองรับ) 

ทุกวันจันทร/วันอังคาร/วันพฤหัสบด ี

และวันศุกร  

เวลา  08.00 น. ถงึ 12.00 น. 

ตามจุดที่กําหนดจํานวน 3 หมูบาน 

    ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกลาว สําหรับเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ 

(ไมใชสถานที่สาธารณะ) ขอใหคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งทุกครั้ง และนําใสถุงพลาสติกและมัดปากถุง

ใหแนนดวยเชือกสีตามประเภทขยะมูลฝอย คอื เชือกสนี้ําเงิน ไดแก ขยะทั่วไป เชือกสีเหลอืง ไดแก ขยะ

รไีซเคลิ และขยะอนิทรยีใชเชือกสเีขยีวเปนตน 

  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน                

                           ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒        

                                                                                                               

                                                                    

                                                       (นายบัญชา    เสอืเหลอืง) 

                                                นายกองคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการแนบทายประกาศเรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยที่เปนพษิ หรอืขยะอันตรายชุมชน 

องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

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

 

  เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่ เปนพิษ หรือขยะ

อันตรายชุมชน” เชน ขวดหรือภาชนะใสเคมีภัณฑ หรือยาปราบศัตรูพืช ถานไฟฉายใชแลว แบตเตอรี่ 

กระปองสเปรยบรรจุสารเคมี ตลับหมึกใชแลว หลอดไฟฟา สวนประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  

องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง จึงกําหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่เปนพิษ หรือขยะอันตรายจาก

ชุมชน โดยประชาชนนําไปราบรวมไวในจุดที่ องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง กําหนดไวบริการ

ประชาชน เพื่อ องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง นําไปกําจัดตามหลักวชิาการ ดังนี้ 

  ๑. หมูท่ี ๑   หมูบานคุงโตนด     นําไปรวบรวมที่บรเิวณหนาศาลาปลดอวน   

  ๒. หมูท่ี ๒   หมูบานเขาแดง      นําไปรวบรวมที่บริเวณหนาศาลาหนา รพ.สต.

เขาแดง 

  ๓. หมูท่ี ๓   หมูบานทุงนอย      นําไปรวบรวมที่บริเวณหนาศาลาหมูบานทุง

นอย 

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ไดที่ องคการบริหารสวนตําบล

เขาแดงหมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๘๒๑๕๖๕  ตอ ๑๐๒ E- mail : khodang ๕๕๕๕๕ @ hotmail.com

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการแนบทายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะอนิทรยี ขยะเปยก (เศษอาหาร) 

องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

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

 

  เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย ขยะเปยก (เศษอาหาร)” 

ใน  องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง จึงกําหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย ขยะเปยก (เศษอาหาร) โดย

ประชาชนนําไปราบรวมไวในจุดที่ องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง กําหนดไวบริการประชาชน เพื่อ 

องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง นําไปกําจัดตามหลักวชิาการ ดังนี้ 

  ๑. หมูท่ี ๑   หมูบานคุงโตนด     นําไปรวบรวมที่บรเิวณหนาศาลาปลดอวน   

  ๒. หมูท่ี ๒   หมูบานเขาแดง      นําไปรวบรวมที่บริเวณหนาศาลา รพ.สต.เขา

แดง 

  ๓. หมูท่ี ๓   หมูบานทุงนอย      นําไปรวบรวมที่บริเวณหนาศาลาหมูบานทุง

นอย 

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ไดที่ องคการบริหารสวนตําบล

เขาแดงหมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๘๒๑๕๖๕  ตอ ๑๐๒ E- mail : khodang 55555 @ hotmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายการแนบทายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะรไีซเคิล 

องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

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

 

  เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล” เชน ขวดแกว ขวด

พลาสตกิใส กระดาษ กลองเครื่องดื่ม UHT พลาสตกิอื่น อะลูมเินยีม โลหะอื่น ฯลฯ องคการบรหิารสวน

ตําบลเขาแดง จึงกําหนดแนวทางการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดย องคการบริหารสวนตําบล

เขาแดงมีถังรองรับหมูบานละ 1 จุด (กรณีที่ไมมีถังรองรับขยะรีไซเคิลไวบริการ) ใหครัวเรือนคัดแยก

เก็บไวในภาชนะที่เหมาะสม และองคการบริหารสวนตําบลเขาแดง จะประชาสัมพันธ ประสานงานให

ผูรับซื้อของเกาเขารับซื้อตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาทองตลาดที่ผูขายกับผูซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 

  ๑. ขวดแกว – เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลัว้ดวยน้ําสะอาด – เก็บรวบรวมไว 

  ๒. กระดาษ – จัดระเบยีบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว 

  ๓. กลองเครื่องดื่ม UHT – เทเครื่องดื่มออกใหหมด – รวบรวมในภาชนะ 

  ๔. ขวดพลาสตกิใส – เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลัว้ดวยน้ําสะอาด – เก็บรวบรวมไว 

  ๕. พลาสตกิอื่นๆ – เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลัว้ดวยน้ําสะอาด – เก็บรวบรวมไว 

  ๖. อะลูมเินยีม – เทเครื่องดื่มออกใหหมด กลัว้ดวยน้ําสะอาด – เก็บรวบรวมไว 

  ๗. เหล็ก/โลหะ – จัดระเบยีบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว 

  องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคารับซื้อใหทราบตอไป 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ไดที่  องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง 

หมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๘๒๑๕๖๕  ตอ ๑๐๒ E- mail : khodang 55555 @ hotmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายการแนบทายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะท่ัวไป 

องคการบรหิารสวนตําบลเขาแดง 

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

 

  เพื่อใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เปนขยะที่ไมมีคุณสมบัติ

ตามขยะรไีซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรยี เปนขยะที่ยอยสลายยาก นําไปรีไซเคิลไมได หรือ

นําไปรไีซเคลิแลวไมคุมทุน และไมมคีวามเปนอันตราย ไดแก ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 

ถุงพลาสติก/กลองโฟมเปอนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง 

กําหนดใหครัวเรือนรวบรวมใสภาชนะ หรอืถุงขนาดใหญที่ยอยสลายได นําไปรวบรวมยังจุดที่ องคการ

บริหารสวนตําบลเขาแดงกําหนดเพื่อ องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง เก็บรวบรวมไปกําจัดตาม

เสนทางที่ประกาศไว โดยขยะทั่วไป ใหประชาชนนําไปรวบรวมไวในถังขยะในจุดรวบรวมที่ องคการ

บรหิารสวนตําบลเขาแดง ประกาศไวแลวในถังสนี้ําเงิน หรอืถังสทีี่สัญลักษณสนี้ําเงิน ดังนี้ 

  ๑. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาต ิหรอืผาสนี้ําเงนิผูกตดิไวกับถังรวบรวมขยะ 

  ๒. สติ๊กเกอร สัญลักษณ 

  ๓. จุดรวบรวม องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง จะมีปดประกาศประชาสัมพันธ ถัง

ขยะที่รวบรวมขยะทั่วไป 

  องคการบริหารสวนตําบลเขาแดง ขอความรวมมือประชาชนไมทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ

เดียวกับขยะอินทรีย หรือขยะเปยก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกใน

การนําไปกําจัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ไดที่ องคการบริหารสวนตําบล

เขาแดง หมายเลขโทรศัพท ๐๓๒-๘๒๑๕๖๕  ตอ ๑๐๒ E- mail : khodang 55555 @ hotmail.com    
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