
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

********************* 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย  ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และ
เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนี้ 
 

 1. วัน เวลา สถานที่ท่ีประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่ก าหนด 
 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 
ขยะท่ัวไป ทุกวันจันทร์ 

เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น.  
จุดรวบรวม    3  จุด  
ประกอบด้วย  
1.ที่ท าการอบต.เอราวัณ หมู่ที่ 3                         
2.หน้าศาลาเอนกประสงค์บ้านหินสูง  
   หมู่ที ่5 
3.หน้าโรงเรียนเพลินพิศบ้านจาแบดูวอ                              
   หมู่ที ่4 

ทุกวันพุธ 
เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น.  

จุดรวบรวม   4  จุด  
ประกอบด้วย  
1.หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านกูวา หมู่ที่ 2                           
2.หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านลูโบะสะโต 
   หมู่ที่  7                            
3.หน้ามัสยิดบ้านตอแล หมู่ที ่6                           
4.หน้า ชคต. บ้านตือมายู  หมู่ที่ 1                         
 

ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก
(กรณีไม่มีพื้นที่ท าภาชนะ
รองรองรับ) 

กรณีขยะอินทรีย์ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการเองได้ เพราะยังมีปริมาณไม่มาก เช่น (เศษ
อาหาร,เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ คือ น าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงและไปท าเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ เป็นต้น 

ขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน 
เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น. 

จุดรับซื้อ  1  จุด ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1  หน้า ชคต.  
 

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 
เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น. 

จุดรับซื้อ  1  จุด ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 3  ที่ท าการ อบต.เอราวัณ  
 



มูลฝอยที่ เป็ นพิษหรื อ
ขยะอันตรายชุมชน 

1. หน้า ชคต. บ้านตือมายู                       หมู่ที่  1 
2. หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านกูวา       หมู่ที่  2 
3. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ   หมู่ที่  3 
4. หน้าโรงเรียนเพลินพิศบ้านจาแบดูวอ     หมู่ที่  4 
5. หน้าศาลาเอนกประสงค์บ้านหินสูง     หมู่ที่  5 
6. หน้ามัสยิดบ้านตอแล       หมู่ที่  6 
7. หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านลูโบะสะโต     หมู่ที่  7 
1. ให้ทุกครัวเรือนน าไปรวบรวมในจุดที่ อปท. ก าหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. ให้ทุกอปท.  ก าหนดวันตามความเหมาะสมน าส่ง อบจ. น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ 
 

 
 
 2. เส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอย  
 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 
ขยะทั่วไป ทุกวันจันทร์ 

เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น. 
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ที่ 3 ,5       
ถึง หมู่ที่ 4  

ทุกวันพุธ 
เวลา 06.00 น. ถึง  08.00 น. 

จุดเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ที่ 2,7,6       
ถึง หมู่ที่ 1 

ขยะอินทรีย์/ขยะเปียก
(กรณีไม่มีพ้ืนที่ท าภาชนะ
รองรองรับ) 

กรณีขยะอินทรีย์ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการเองได้ เพราะยังมีปริมาณไม่มาก เช่น (เศษ
อาหาร,เปลือกผลไม้) ไปใช้ประโยชน์ คือ น าไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงและไปท าเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ เป็นต้น 

  
 ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และน าใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกสีตาม
ประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้ าเงิน ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ใช้
เชือกสีเขียวเป็นต้น 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
            (ลงชื่อ) 
      (นายอาแว    เจะโวะ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 
 
\ 
 
 

 



 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

**************** 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท "ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย
ชุมชน" เช่น ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์
บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยประชาชนน าไปรวบรวม
ไว้ในจุดที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้  
  1. หน้า ชคต. บ้านตือมายู         หมู่ที่  1 
  2. หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านกูวา       หมู่ที่  2 
  3. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ    หมู่ที่  3 
  4. หน้าโรงเรียนเพลินพิศบ้านจาแบดูวอ     หมู่ที่  4 
  5. หน้าศาลาเอนกประสงค์บ้านหินสูง     หมู่ที่  5 
  6. หน้ามัสยิดบ้านตอแล       หมู่ที่  6 
  7. หน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านลูโบะสะโต     หมู่ที่  7 
 

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7370 0345    E-mail  abt_arawan@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

**************** 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท "ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร)" เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงก าหนดจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (เศษอาหาร) โดยประชาชน
น าไปรวบรวมไว้ในจุดที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ก าหนดไว้บริการประชาชน เพ่ือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณ น าไปก าจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้  
 

1. หมู่ที่     หรือชุมชนที่      ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน         น าไปรวบรวมที่  
2. หมู่ที่     หรือชุมชนที่      ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน         น าไปรวบรวมที่  
3. หมูท่ี่     หรือชุมชนที่      ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน         น าไปรวบรวมที่  
 

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7370 0345      E-mail  abt_arawan@hotmail.com  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะรีไซเคิล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

**************** 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท "รีไซเคิล" เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกใส 
กระดาษ กล่องเครื่องดื่ม UHT พลาสติก อะลูมิเนียม โลหะอ่ืน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึง
ก าหนดแนวทางการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มีถังรองรับขยะรี
ไซเคิลไม่เพียงพอส าหรับไว้บริการประชาชน  โดยครัวเรือนคัดแยกเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และองค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณ จะประชาสัมพันธ์ ประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ารับซื้อตามระยะเวลาที่สมควร 
ในราคาท้องตลาดที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันเอง ดังนี้  

 

  1. ขวดแก้ว - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - เก็บรวบรวมไว้ 
  2. กระดาษ - จัดระเบียบ มัดบรรจุภาชนะ - เก็บรวบรวมไว้ 
  3. กล่องเครื่องดื่ม UHT - เทเครื่องดื่มออกให้หมด กลั้วด้วยน้ าสะอาด - รวบรวมไว้ในภาชนะ 
  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 าบลเอราวัณ จะนัดวัน เวลา สถานที่ และราคารับซื้อให้ทราบต่อไป โดย
สามารถสอบถามรายละเ อียดและวิธีปฏิบั ติ เ พ่ิม เติม  ได้ที่  องค์การบริหารส่ วนต าบลเอราวัณ             
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7370 0345    E-mail  abt_arawan@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

ประเภทขยะทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

**************** 
 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท "ขยะทั่วไป" เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 
รีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก น าไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิล
แล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง ถุง/ขนมขบเขี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่อง
โฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ก าหนดให้ครัวเรือนรวบรวม
ใส่ภาชนะ หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้ น าไปรวบรวมยังจุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณก าหนด 
เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณเก็บรวบรวมไปก าจัดตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ โดยขยะทั่วไป ให้
ประชาชนน าไปรวบรวมไว้ในถังขยะในจุดรวบรวมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณประกาศไว้แล้ว ในถังสี
น้ าเงิน หรือถังสีที่มีสัญลักษณ์สีน้ าเงิน ดังนี้ 
 

  1. เชือก สิ่งจากวัสดุธรรมชาติ หรือผ้าสีน้ าเงินผูกติดไว้กับถังรวบรวมขยะ 
  2. สติกเกอร์ สัญลักษณ์ 
  3. จุดรวบรวม องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จะมีปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ถังขยะที่
รวบรวมขยะท่ัวไป 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะทั่วไปในถังขยะ
เดียวกับขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ และความสะดวกในการน าไปก าจัด โดย
สามารถสอบถามรายละเ อียดและวิธีปฏิบั ติ เ พ่ิม เติม  ได้ที่  องค์การบริหารส่ วนต าบลเอราวัณ             
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7370 0345       E-mail  abt_arawan@hotmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 

********************* 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ที่ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการน ามูลฝอย
ที่ย่อยสลายง่ายที่เป็นขยะเปียก และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร ,เปลือกผลไม้) ไปใช้ระโยชน์ เช่น น าไปเป็น
อาหารสัตว์เลี้ยงน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์ หรือใช้ประโยชน์อ่ืน ประชาชนหรือชุมชน
สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอน าไปใช้ประโยชน์ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ตั้งแต่
วันที่ 9 - 11  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ประชาสัมพันธ์และประสาน
ประกอบการและครัวเรือนด าเนินการต่อไป 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
            (ลงชื่อ) 
      (นายอาแว    เจะโวะ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) 

********************* 
  ด้วย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ออกตาม
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
จิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ มีความ
ตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด รวมตลอดทั้งเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ และการก าจัดมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วม สามารถพ่ึงพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงก าหนดวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดย 
ครัวเรือน ดังนี้ 
  1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ 
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการดังนี้ 
   1.1 จัดท าภาชนะก าจัดขยะเปียกของครัวเรือน 
   1.2 ขุดหลุมฝัง หรือน าไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักอินทรีย์  
  2. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพ่ือน าไปรีไซเคิลใหม่ได้  (น าไปขายได้) ได้แก่ แก้ว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะและยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมน ามาจ าหน่าย ณ สถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณก าหนด 
  3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความอันตราย หรือมีส่วนประกอบที่
เป็นสารอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะที่ใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้น าไปรวบรวมไว้ที่สถานที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณก าหนด เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณด าเนินการต่อไป 
  4. ขยะท่ัวไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก น าไปรี
ไซเคิลไม่ได้ หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน และไม่มีความเป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้ก าจัดตามความเหมาะสมโดย
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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-2- 
 
  5. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟม โดยใช้ถุงผ้า หรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
            (ลงชื่อ) 
      (นายอาแว    เจะโวะ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 
 


