
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

********************************* 
เพ่ือให้เป็นไปตมพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ ละเส้นทางการเก็บและขน
ขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสมควร 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าอ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ จึงประกาศก าหนดวันเวลา และ
เส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย 

1.วัน เวลา สถานที่ท่ีประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่ก าหนด 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 
ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ หมู่ที่ 4,8,10,12 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สถานที่ ให้น าขยะไปรวบรวมไว้ตามจุดที่ก าหนด 
  ไว้เดิม 
 ทุกวันอังคาร หมู่ที่ 2,5,7 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สถานที่ ให้น าขยะไปรวบรวมไว้ตามจุดที่ก าหนด 
  ไว้เดิม 
 ทุกวันพุธ หมู่ที่ 1,6,9 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สถานที่ ให้น าขยะไปรวบรวมไว้ตามจุดที่ก าหนด 
  ไว้เดิม 
 ทุกวันพฤหัสบดี หมู่ที่ 3,11,13,14 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. สถานที่ ให้น าขยะไปรวบรวมไว้ตามจุดที่ก าหนด 
  ไว้เดิม 
ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ทุกวันจันทร์ หมู่ที่ 4,5,8,10,12 
 เวลา 13.00 น. -16.30 น. ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
   
 ทุกวันอังคาร หมู่ที่ 1,2,6,9 
 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
 ทุกวันพุธ หมู่ที่ 3,7,11,13,14 
  ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
ขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ ที่ 1 และศุกร์สุดท้าย  

ของเดือน 
 



 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. หมู่ที่ 4,5,7,8,10,12 
  ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. หมู่ที่ 1,2,3,6,9,11,13,14 
  ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
มูลฝอยท่ีเป็นพิษ                     
หรือขยะอันตรายชุมชน 

ทุกครัวเรือนน าไปทิ้ง ในถังขยะ
อันตราย  ณ ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

จัดเก็บทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน  ทุกหมู่บ้าน 

 

2.เส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 
ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ หมู่ที่ 4,8,10,12 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.  
   
 ทุกวันอังคาร หมู่ที่ 2,5,7 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.  
   
 ทุกวันพุธ หมู่ที่ 1,6,9 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.  
   
 ทุกวันพฤหัสบดี หมู่ที่ 3,11,13,14 
 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.  
   
ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก ทุกวันจันทร์ หมู่ที่ 4,5,8,10,12 
 เวลา 13.00 น. -16.30 น.  
   
 ทุกวันอังคาร หมู่ที่ 1,2,6,9 
 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  
 ทุกวันพุธ หมู่ที่ 3,7,11,13,14 
   
ขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ ที่ 1 และศุกร์สุดท้ายของ

เดือน 
 

 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. หมู่ที่ 4,5,7,8,10,12 
 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. หมู่ที่ 1,2,3,6,9,11,13,14 
   
มูลฝอยท่ีเป็นพิษ                    
หรือขยะอันตรายชุมชน 

ทุกครัวเรือนน าไปทิ้ง ในถังขยะ
อันตราย  ณ ศาลาเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

จัดเก็บทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุก
หมู่บ้าน 

 



 

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่(ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ) 
ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และน าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสีตามประเภทขยะ
มูลฝอย คือเชือกสีน้ าเงิน ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ใช้เชือกสีเขียวเป็นต้น 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 

             ประกาศ  ณ  วันที่ 17  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 

   

  

                                                 (ลงชื่อ) 

           (นายสมบัติ  มะโนนัย) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะมลูฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
************************************** 

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน” เช่น   
ขวดหรือภาชนะใส่สารเคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี 
ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จึงก าหนดจุด
รวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยให้น าไปรวบรวมไว้ในจุดที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้าก าหนดไว้ เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
 1.บ้านวังเย็น หมู่ที ่1  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 2.บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 3.บ้านห้วยม้า หมู่ที 3  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 4.บ้านปง หมู่ที่ 4   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 5.บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที 5  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 6.บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน (ศาลารังคสิริ) 
 7.บ้านห้วยหอย หมู่ที 7  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 8.บ้านปง หมู่ที ่8   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 9.บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 10.บ้านปง หมู่ที 10 น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 11.บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

12.บ้านปง หมู่ที 12  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 13.บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 14.บ้านห้วยม้า หมู่ที 14  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
  
  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-649088 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

*************************************** 
เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)” องค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยม้า จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยให้น าไปรวบรวมไว้ในจุดที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าก าหนดไว้ เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 
ดังนี้ 
 1.บ้านวังเย็น หมู่ที ่1  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 2.บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 3.บ้านห้วยม้า หมู่ที 3  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 4.บ้านปง หมู่ที่ 4   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 5.บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที 5  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 6.บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน (ศาลารังคสิริ) 
 7.บ้านห้วยหอย หมู่ที 7  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 8.บ้านปง หมู่ที่ 8   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 9.บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 10.บ้านปง หมู่ที 10 น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 11.บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11   น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

12.บ้านปง หมู่ที 12  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 13.บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 13  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
 14.บ้านห้วยม้า หมู่ที 14  น าไปรวบรวมที่ ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
  
  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-649088 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะรีไซเคลิ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
***************************************** 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะรีไซเคิล” เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส กระดาษ 
กล่องเครื่องดื่ม UHT พลาสติกอ่ืน อะลูมิเนียม โลหะ อ่ืน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จึงก าหนดแนว
ทางการคัดแยกขยะรีไซเคิล ในครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ไม่มีถังขยะรีไซเคิลไว้บริการ โดย
ครัวเรือนคัดแยกเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จะประชาสัมพันธ์ ประสานให้
ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาที่สมควร ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้รับซื้อตกลงกันเอง ดังนี้ 

 1. ขวดแก้ว   – เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวม  
 2. กระดาษ   – จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้ 
 3. กล่องเครื่องดื่ม UHT  – เทเครื่องดื่มออกให้หมด – เก็บรวบรวมไว้ 
 4. ขวดพลาสติกใส  - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 5. พลาสติกอ่ืนๆ  - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 6. อะลูมิเนียม   - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด – เก็บรวบรวมไว้ 
 7. เหล็ก/โลหะ   - จัดระเบียบ บรรจุภาชนะ – เก็บรวบรวมไว้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคา รับซื้อให้ทราบต่อไป ทั้งนี้สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-649088 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
******************************************* 

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะทั่วไป” เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน 
และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมที่เปื้อนอาหาร  
หลอดกาแฟ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จึงก าหนดให้ครัวเรือนรวบรวมใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่   
ที่ย่อยสลายได้ น าไปรวบรวมยังจุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ก าหนดเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบล    
ห้วยม้า เก็บรวบรวมไปก าจัด ตามเส้นทางที่ประกาศไว้ โดยขยะทั่วไป ให้ประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในถังขยะ      
สีน้ าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้ าเงินดังนี้  

1. เชือก จากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้ าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
2. สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ 
3. จุดรวบรวม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังเดียวกับขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียก (เศษอาหาร) เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บของพนักงานจัดเก็บ และความสะดวกในการน าไป
ก าจัด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
หมายเลขโทรศัพท์ 054-649088 

 

 


