
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง  การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 

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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทาง การเก็บและ
ขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  จึงประกาศก าหนดวัน เวลา และ
เส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้  

1. วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่ก าหนด 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 

ขยะทั่วไป 

วันจันทร์   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันอังคาร  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันพุธ       ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
 
วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 

หมู่ 2 บ้านโคกกรุง   หมู่ 7 บ้านรังแร้ง 
หมู่ 5 บ้านป่าไผ่      หมู่ 9 บา้นวังแพ 
หมู่ 3 บ้านช าผักแพว หมู่ 4 บ้านดอนจาน 
หมู่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่  
หมู่ 8 บ้านมะขามป้อมเก่า 
หมู่ 1 บ้านดง          หมู่ 10 บ้านธารน้ าตก 

ขยะอินทรีย/์ขยะเปียก 
(กรณีไม่มีพื้นที่ท า
ภาชนะรอบรับ 

ทุกวันพุธ หมู่ 1 หน้าวัดบ้านดง 
หมู่ 2 ด้านข้างเซเว้น 
หมู่ 3 สามแยกบ้านใต้ 
หมู่ 4 หน้า รพ.สต. ดอนจาน 
        หน้าบ้าน ผช.สาหร่าย 
หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
หมู่ 6 ข้างฝายมะขามป้อมใหม่ 
หมู่ 7 สามแยกข้างวัดโคกกรุง 
หมู่ 8 หน้าวัดสุนทริกาวาส 
หมู่ 9 ข้างบ้านรองสมบัติ 
หมู่ 10 หน้าส านักสงฆ์ธารน้ าตก 

ขยะรีไซเคิล ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ให้ทุกครัวเรือนน าไปรวบรวมที่ อบต.ช าผักแพว 
มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
ขยะอันตรายชุมชน 

เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ อบต.ช าผักแพว ท าการจัดเก็บแต่ละ
จุด 

 

/ 2. เส้นทางการเก็บ... 
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2. เส้นทางการเก็บ และขนมูลฝอย (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) 

ประเภท วัน พื้นที่ด าเนินการ 

ขยะทั่วไป 

วันจันทร์   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันอังคาร  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันพุธ       ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 
 
วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. 

หมู่ 2 บ้านโคกกรุง   หมู่ 7 บ้านรังแร้ง 
หมู่ 5 บ้านป่าไผ่      หมู่ 9 บา้นวังแพ 
หมู่ 3 บ้านช าผักแพว หมู่ 4 บ้านดอนจาน 
หมู่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่  
หมู่ 8 บ้านมะขามป้อมเก่า 
หมู่ 1 บ้านดง          หมู่ 10 บ้านธารน้ าตก 

ขยะอินทรีย/์ขยะเปียก 
(กรณีไม่มีพื้นที่ท า
ภาชนะรอบรับ 

ทุกวันพุธ หมู่ 1 หน้าวัดบ้านดง 
หมู่ 2 ด้านข้างเซเว้น 
หมู่ 3 สามแยกบ้านใต้ 
หมู่ 4 หน้า รพ.สต. ดอนจาน 
        หน้าบ้าน ผช.สาหร่าย 
หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
หมู่ 6 ข้างฝายมะขามป้อมใหม่ 
หมู่ 7 สามแยกข้างวัดโคกกรุง 
หมู่ 8 หน้าวัดสุนทริกาวาส 
หมู่ 9 ข้างบ้านรองสมบัติ 
หมู่ 10 หน้าส านักสงฆ์ธารน้ าตก 

 

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่ 
สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

   (ลงชื่อ)  
                  (นายสนม  โสป่าสัก)  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 


