ประกาศเทศบาลตาบลท่ายาง
เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย
........................................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับ ประกาศสกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้
ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร
เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศกาหนดวัน เวลา และเส้ นทาง
การเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้
๑.วัน เวลา สถานที่ที่ประชาชนรวบรวมมูลฝอยในจุดที่กาหนด
ประเภท
ขยะทั่วไป

วัน
ทุกวันจันทร์
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.
ทุกวันพุธ
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.

พื้นที่ดาเนินการ
จุดรวบรวม 3 จุดประกอบด้วย
1. ชุมชน โคกมัน ๒. ชุมชน โคกว่าน
๓. ชุมชน วัดควนสระบัว
จุดรวบรวม 4 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสด 2.ชุมชน พรุพี
3.ชุมชน ท่ายาง 4. ชุมชน นาแค

ขยะอิ น ทรี ย์ / ขยะ ทุกวันอังคาร
เปี ย ก(กรณี ไ ม่ มี เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.
พื้ น ที่ ท าภ าชน ะ
ทุกวันพฤหัสบดี
รองรับ)
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.

จุดรวบรวม 1 จุดประกอบด้วย

ขยะรีไซเคิล

จุดรวบรวม 3 จุดประกอบด้วย
1. ชุมชน โคกมัน ๒. ชุมชน โคกว่าน
๓. ชุมชน วัดควนสระบัว

ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ ๑ และ ๓ ของเดือน
เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน
เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

1.ชุมชน ตลาดสด
จุดรวบรวม 1 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสด

จุดรวบรวม 4 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสด 2.ชุมชน พรุพี
3.ชุมชน ท่ายาง 4. ชุมชน นาแค

มู ล ฝอยที่ เ ป็ น พิ ษ ๑. ให้ทุกครัวเรือนนาไปรวบรวมในจุดที่ อปท. กาหนด ตามมติของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรื อขยะอัน ตราย ๒. ให้ทกุ อปท. กาหนดวันตามความเหมาะสมนาส่ง อบจ. นาไปกาจัดตามหลักวิชาการ
ชุมชน

๒.เส้นทางการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป)
ประเภท
ขยะทั่วไป

วัน

พื้นที่ดาเนินการ

ทุกวันจันทร์
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.

ทุกวันพุธ
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.

ขยะอิ น ทรี ย์ / ขยะ ทุกวันอังคาร
เปี ย ก(กรณี ไ ม่ มี เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.
พื้ น ที่ ท าภ าชน ะ
รองรับ)
ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 05.00 น. ถึง 12.00 น.

จุดรวบรวม 3 จุดประกอบด้วย
1. ชุมชน โคกมัน จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนโคกมัน
๒. ชุมชน โคกว่าน จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนโคกว่าน
๓. ชุมชน วัดควนสระบัวจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้าน
ประธานชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนวัดควนสระบัว
จุดรวบรวม 4 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสด จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนตลาดสด
2.ชุมชน พรุพี จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนพรุพี
3.ชุมชน ท่ายาง จุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนท่ายาง
4. ชุมชน นาแคจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนนาแค
จุดรวบรวม 1 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสดจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนตลาดสด
จุดรวบรวม 1 จุดประกอบด้วย
1.ชุมชน ตลาดสดจุดเริ่มต้นตั้งแต่บ้านประธาน
ชุมชนจนถึงสุดเขตชุมชนตลาดสด

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่ าว ส าหรับเจ้าของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่
สถานที่สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ ง และนาใส่ถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นด้วยเชือกสี
ตามประเภทขยะมูลฝอย คือ เชือกสีน้าเงิน ได้แก่ ขยะทั่วไป เชือกสีเหลือง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์
ใช้เชือกสีเขียว เป็นต้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นายชัยธิศักดิ์ อาลอย)
นายกเทศมนตรีตาบลท่ายาง

รายการแนบท้ายประกาศเรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน
เทศบาลตาบลท่ายาง
เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประเภท “ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตรายชุมชน” เช่น
ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ หรือยาปราบศัตรูพืช ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมีตลับหมึกที่
ใช้แล้ว หลอดไฟฟ้า ส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เทศบาลตาบลท่ายาง จึงกาหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยที่
เป็นพิษ หรือขยะอันตรายจากชุมชน โดยประชาชนนาไปรวบรวมไว้ในจุดที่ เทศบาลตาบลท่ายาง กาหนดไว้บริการ
ประชาชน เพื่อ เทศบาลตาบลท่ายาง นาไปกาจัดตามหลักวิชาการ ดังนี้
๑.หมู่ที่ ๒ ชุมชน โคกมัน นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนโคกมัน
๒.หมู่ที่ ๒ ชุมชน โคกว่าน นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานโคกว่าน
๓.หมู่ที่ ๒ ชุมชน วัดควนสระบัว นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนบ้านวัดควนสระบัว
๔.หมู่ที่ ๒ ชุมชน ตลาดสด นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนตลาดสด
๕.หมู่ที่ ๒ ชุมชน พรุพี นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนพรุพี
๖.หมู่ที่ ๒ ชุมชน ท่ายาง นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนท่ายาง
๗.หมู่ที่ ๒ ชุมชน นาแค นาไปรวบรวมที่ บ้านประธานชุมชนนาแค
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม ได้ที่ เทศบาลตาบลท่ายาง
หมายเลขโทรศัพท์ 075-489110

