รายชื่อสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่อาจจะไดรับความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในชวงฤดูหนาว
ลําดับที่
จังหวัด
1 เพชรบุรี
2 เพชรบุรี

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ที่อยู
บอขยะทม.ชะอํา *
บานเขาโปง หมู 9 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
บอขยะบ.เอนเนอรจี รีพับบลิค จํากัด (ทต. 140 หมู 4 ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
นายาง)

ผูดําเนินการ
ทม.ชะอํา
บ.เอนเนอรจี รีพับบลิค จํากัด

3
4

เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.แกงกระจาน (เปด 61)
บอขยะทต.กําเนิดนพคุณ

ม.11 ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
ม.5 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

อบต.แกงกระจาน
ทต.กําเนิดนพคุณ

5

ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.กําเนิดนพคุณ

หมู 6 ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

นางสาวเฉลิมรัตน รัตนเลิศ

6
7

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.แมรําพึง
บอขยะอบต.ชัยเกษม

ม.7 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
บานหนองหญาปลอง ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ

อบต.แมรําพึง
อบต.ชัยเกษม

8

ประจวบคีรีขันธ

บอขยะทต.บานกรูด

บานกรูด ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

ทต.บานกรูด

9

ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.ทรายทอง

บานหวยลึก ม.7 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย
จ.ประจวบคีรีขันธ

อบต.ทรายทอง

10 ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.ปากแพรก

บานหนองหวยฝาด ม.3 ต.ปากแพรก
อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ

อบต.ปากแพรก

11 ประจวบคีรีขันธ
12 ประจวบคีรีขันธ
13 ประจวบคีรขี ันธ

บอขยะทต.บางสะพานนอย
บอขยะอบต.ชางแรก
บอขยะทต.ไรเกา

ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ
ม.3 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ
บานหนองเปาป ม.7 ต.ไรเกา อ.สามรอยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ

ทต.บางสะพานนอย
อบต.ชางแรก
ทต.ไรเกา

14
15
16
17

บอขยะอบต.ทับสะแก
บอขยะอบต.หวยยาง
บอขยะอบต.อาวนอย
บอขยะอบต.หวยทราย

หมู 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ
ต.หวยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ
ต.อาวนอย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
บานหัวโก ม.10 ต.หวยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ

อบต.ทับสะแก
อบต.หวยยาง

18 ประจวบคีรีขันธ

บอขยะทต.รอนทอง

ม.12 ถ.เพชรเกษม-บานดอน ต.รอนทอง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ

ทต.รอนทอง

19 ประจวบคีรีขันธ

บอขยะอบต.หวยสัตวใหญ

ม.2 ต.หวยสัตวใหญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
(พท.โครงการพระราชดําริ)

อบต.หวยสัตวใหญ

20 สุราษฎรธานี

บอขยะ บริษัท ลัคกี้คลีนเอนเนอรยี่ จํากัด

ม.10 ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

บริษัท ลัคกี้คลีนเอนเนอรยี่ จํากัด

21 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.เคียนซา

บานปลายหริก ม.2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา
จ.สุราษฎรธานี

อบต.เคียนซา

22 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.เขาตอก

บานเกาะแกว ม.1 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี

อบต.เขาตอก

ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ

อบต.อาวนอย
อบต.หวยทราย

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
บอขยะ อบต.ทาสะทอน (ปด 61)

ที่อยู
บานศิริเจริญ ม.7 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี

ผูดําเนินการ
อบต.ทาสะทอน

24 สุราษฎรธานี

บอขยะอบต.บานทําเนียบ
(เชาที่เอกชน)

บานเขาวง ม.6 ต.ตนยวน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี

อบต.บานทําเนียบ (เชาที่เอกชน)

25
26
27
28
29
30

บอขยะ ทม.ดอนสัก*
บอขยะ ทต.ทาขนอน
บอขยะ ทต.บานเชี่ยวหลาน
บอขยะ ทต.บานตาขุน
บอขยะ ทต.พนม
บอขยะ ทต.บางสวรรค

บานเขานูด ม.6 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี
ม.14 ต.ทาขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี
ม.5 ต.เขาพัง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี
บานตาขุน ม.4 ต.เขาวง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี
บานตลาดพนม ม.1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
บานบนนา ม.4 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี

ทม.ดอนสัก
ทต.ทาขนอน
ทต.บานเชี่ยวหลาน
ทต.บานตาขุน
ทต.พนม
ทต.บางสวรรค

31 สุราษฎรธานี
32 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.คันธุลี
บอขยะ อบต.สมอทอง

บานทับชัน ม.9 ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี
บานหลังเขา ม.4 ต.สมอทอง อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี

อบต.คันธุลี
อบต.สมอทอง

33 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.ยานยาว

บานยานมะปราง ม.6 ต.ยานยาว อ.คีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎรธานี

อบต.ยานยาว

34 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.ตะกุกเหนือ

บานสหกรณ ม.4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี
จ.สุราษฎรธานี

อบต.ตะกุกเหนือ

35 สุราษฎรธานี
36 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.ตนยวน
บอขยะ อบต.เขาวง

บานเขาวง ม.6 ต.ตนยวน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
บานสวนทุเรียน ม.1 ต.เขาวง อ.บานตาขุน
จ.สุราษฎรธานี

(นางสุมาลี ณ พัทลุง)
อบต.เขาวง

37 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.คลองศก

บานหญาปลอง ม.5 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎรธานี

นายสมคิด ชาวแดะ

38 สุราษฎรธานี

บอขยะ อบต.เพิ่มพูนทรัพย

บานกอบแกบ ม.5 ต.เพิ่มพูนทรัพย อ.บานนาสาร
จ.สุราษฎรธานี

อบต.เพิ่มพูนทรัพย

39 สุราษฎรธานี

บอขยะอบต.บางมะเดื่อ

บานบางประชาภิบาล ม.1 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน
จ.สุราษฎรธานี

อบต.บางมะเดื่อ

40
41
42
43
44
45
46

บอขยะ อบต.บานนา
บอขยะ ทต.สะพลี
บอขยะ อบต.สะพลี
บอขยะ อบต.เขาทะลุ
บอขยะ อบต.ตะโก
บอขยะ ทต.พะโตะ
บอขยะ อบต.เขาไชยราช

บานนาปรือ ม.4 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร
บานปากดาน ม.2 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บานปากดาน ม.2 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บานลาง ม.2 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
บานควนดิน ม.6 ต.ตะโก อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร
บานควนดอกไม ม.4 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร
บานเขาเลี้ยง ม.1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร

อบต.บานนา
ทต.สะพลี
อบต.สะพลี
อบต.เขาทะลุ
อบต.ตะโก
ทต.พะโตะ
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย อบต.เขา
ไชยราช

บอขยะ ทต.ปากน้ําหลังสวน
บอขยะ ทม.หลังสวน*
บอขยะ ทต.ปากตะโก

บานหินสามกอน ม.4 ต.ปากน้ํา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
บานคลองราง ม.14 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
บานหนองไมแกน ม.2 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

ทต.ปากน้ําหลังสวน
ทม.หลังสวน

ลําดับที่
จังหวัด
23 สุราษฎรธานี

สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร

47 ชุมพร
48 ชุมพร
49 ชุมพร

ทต.ปากตะโก

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
บอขยะ ทต.มาบอํามฤต
บอขยะ อบต.ปากคลอง
บอขยะ ทต.ละแม
บอขยะ อบต.ละแม
บอขยะ อบต.สวนแตง
บอขยะ ทม.พัทลุง*
บอขยะ ทต.โคกชะงาย
บอขยะทต.ปรางหมู (บริษัททีเอพี ทราน
สปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด)

ที่อยู
บานมวงแถว ม.7 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บานถ้ําธง ม.3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บานมาดยาว ม.14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
บานมาดยาว ม.14 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
บานนาจีนซิ้ว ม.1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
หมู 6 ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง
หมู 8 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง
หมู 4 ต.ปรางหมู อ.เมือง จ.พัทลุง

58 พัทลุง
59 พัทลุง

บอขยะ ทต.ทามิหรํา
บอขยะ ทต.สมหวัง

บานควนคง ม.14 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง
320 หมู 4 ถนนทานชวย-ทุงนาชี ต.สมหวัง อ.กงหรา
จ.พัทลุง

ทต.ทามิหรํา
ทต.สมหวัง

60 พัทลุง
61 พัทลุง

บอขยะ ทต.มะกอกเหนือ
บอขยะ เอกชน ต.ทะเลนอย
(นายชวง ปลองใหม)

หมู 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
หมู 9 ต.ทะเลนอย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ทต.มะกอกเหนือ
นายชวง ปลองใหม

62
63
64
65
66

บอขยะทต.แหลมโตนด
บอขยะ ทต.ตะโหมด
บอขยะ อบต.ชะมวง
บอขยะ ทต.นาโหนด (ปด 61)
บอขยะ เอกชน ต.นาโหนด
(นายทัศพร ชูทอง)

หมู 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
หมู 3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
หมู 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
หมูที่ 11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
บานบองชาง ม.9 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง

ทต.แหลมโตนด
ทต.ตะโหมด
อบต.ชะมวง
นางจริยา หนูขาว
นายทัศพร ชูทอง

ลําดับที่
จังหวัด
50 ชุมพร
51 ชุมพร
52 ชุมพร
53 ชุมพร
54 ชุมพร
55 พัทลุง
56 พัทลุง
57 พัทลุง

พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง

ผูดําเนินการ
ทต.มาบอํามฤต
อบต.ปากคลอง
ทต.ละแม
อบต.ละแม
อบต.สวนแตง
ทม.พัทลุง
ทต.โคกชะงาย
นางอุบล เอียดคง (บริษัท ทีเอพี
ทรานสปอรต แอนด เซอรวิส จํากัด)

67 พัทลุง
68 พัทลุง
69 พัทลุง

บอขยะทต.ทาแค (ปด)
หมู 2 ต.ทาแค อ.เมือง จ.พัทลุง
บอขยะอบต.ตํานาน (ปด)
หมู 14 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง
บอขยะ ต.หนองธง (บริษัทเวส เทอรมินอล บานทุง คาย ม.8 ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง
2017 จํากัด)

นายปรีชา นอยปาน
อบต.ตํานาน
บริษัท เวส เทอรมินอล 2017 จํากัด

70 พัทลุง

สถานีขนถายขยะมูลฝอย
ทต.ทามะเดื่อ (TS)*

หมู 13 ถ.เพชรเกษม-หาดไขเตา ต.นาปะขอ อ.บางแกว
จ.พัทลุง

ทต.ทามะเดื่อ

71 พัทลุง

บอขยะ อบต.ปาบอน (ปด61)

บานหวยหลุด หมู 2 ถนน ปชส.2 ต.ลานขอย
อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ทต.ปาบอน

72 พัทลุง
73 พัทลุง

บอขยะอบต.เขาปู (ปด)
บอขยะทต.แมขรี (บริษัท ไทยกรีน
เอ็นเนอรยี่ จํากัด)

หมู 7 ทุงไมไผ ต.เขาปู อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
380 หมู 6 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

อบต.เขาปู
บ.ไทยกรีนเอ็นเนอรยี จํากัด

74 พัทลุง

บอขยะ เอกชน ต.คลองทรายขาว
(นางเจะหรอนะ หมานมุย)

หมู 3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

นางเจะหรอนะ หมานมุย

75 พัทลุง
76 พัทลุง

บอขยะ อบต.คลองเฉลิม
บอขยะ ทต.ลานขอย

หมู 2 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
หมู 1 ต.ลานขอย อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

อบต.คลองเฉลิม
ทต.ลานขอย

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ลําดับที่
จังหวัด
77 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทน.นครศรีธรรมราช*

ที่อยู
บานทุงทาลาด ม.2 ต.นาเคียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

ผูดําเนินการ
ทน.นครศรีธรรมราช

78 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทม.ปากพนัง*

บานเนินสําโรง ม.3 ต.ปากพนังฝงตะวันออก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช

ทม.ปากพนัง

79 นครศรีธรรมราช บอขยะ เอกชน อบต.หัวไทร
(นายสุเทพ คงมาก บ.บานหนุมสาว)

บานคลองขุด ม.10 ต.หัวไทร อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช

นายสุเทพ คงมาก ( บ.บานหนุม
สาว)

80 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.อาวขนอม

บานปาตาล ม.14 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ทต.อาวขนอม

81 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.ทายาง

บานทายาง ม.2 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช

ทต.ทายาง

82 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.กะทูน

บานนางเอื้อย ม.2 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ทต.กะทูน

83 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.เขาชุมทอง

บานควนเกย ม.4 ต.ควนเกย อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.เขาชุมทอง

84 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.หินตก

บานหวยโหยง ม.4 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.หินตก

85 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ถ้ําพรรณรา

บานถ้ําทอง ม.9 ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ถ้ําพรรณรา

86 นครศรีธรรมราช บอขยะ หางหุนสวนจํากัด
เพชรพลเดช รีไซเคิล

บานตลาดรอนพิบูลย ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย
จ.นครศรีธรรมราช

หางหุนสวนจํากัดเพชรพลเดช รี
ไซเคิล

87 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ควนทอง

บานปาตาล ม.14 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ควนทอง

88 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ขอนหาด

บานตรอกแค ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ขอนหาด

89 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.นางหลง

บานโคกแซะ ม.6 ต.นางหลง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.นางหลง

90 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.เชียรเขา

บานสระไคร ม.9 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.เชียรเขา

91 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.ขนอม (ปด 61)
92 นครศรีธรรมราช บอขยะ เอกชน ต.ที่วัง (นายสมนึก รัตน
พันธ) (ทต.ที่วัง) (ปด 61)

ซอยวงทอง ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
บานธรรมเผด็จ ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ทต.ขนอม
นายสมนึก รัตนพันธ

93 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ยางคอม (ปด 61)

บานดอกประดู ม.7 ต.ยางคอม อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ยางคอม

94 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ทุงใหญ (ปด 61)

บานนาใหญ ม.3 ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ทุงใหญ

95 นครศรีธรรมราช บอขยะทต.การะเกด

บานหัวถนนการะเกด ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.การะเกด

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ลําดับที่
จังหวัด
96 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.แมเจาอยูหัว
97 นครศรีธรรมราช บอขยะ เอกชน ต.ควนกรด
(นายศรัทธา รัตนบุรี) (อบต.ควนกรด)

ที่อยู
ม.6 ต.แมเจาอยูหัว อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช
บานตนอาย ม.12 ต.ควนกรด อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช

ผูดําเนินการ
อบต.แมเจาอยูหัว
นายศรัทธา รัตนบุรี

98 นครศรีธรรมราช บอขยะ เอกชน ต.ควนกรด
(นายสุทิน วิสุทธยะรัตน)

บานตนอาย ม.12 ต.ควนกรด อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช

นายสุทิน วิสุทธยะรัตน

99 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.นาบอน

บานลําสาว ม.8 ต.แกวแสน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.นาบอน

100 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.รอนพิบูลย

บานตลาดรอนพิบูลย ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช

ทต.รอนพิบูลย

101 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.นาบอน

บานลําสาว ม.8 ต.แกวแสน อ.นาบอน
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.นาบอน

102 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.พิปูน

ชุมชนบานในไร ม.2 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ทต.พิปูน

103 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.ควนกลาง

บานชายทุง ม.6 ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ทต.ควนกลาง

104 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.รอนพิบูลย

บานตลาดรอนพิบูลย ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.
นครศรีธรรมราช

ทต.รอนพิบูลย

105 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.กรุงหยัน

บานกรุงหยัน ม.2 ต.กรุงหยัน อ.ทุงใหญ
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.กรุงหยัน

106 นครศรีธรรมราช บอขยะ ทต.ทองเนียน (ปด 61)

บานทองโหนด ม.3 ต.ทองเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช

ทต.ทองเนียน

107 นครศรีธรรมราช บอขยะ อบต.ยางคอม (ปด 61)

บานดอกประดู ม.7 ต.ยางคอม อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช

อบต.ยางคอม

108 พังงา
109 พังงา
110 พังงา

บอขยะทม.ตะกั่วปา*
บอขยะทต.ทายเหมือง
บอขยะอบต.ทายเหมือง

125/52 หมู7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
หมูที่1 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
หมูที่ 9 บานทับยาง ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา

ทม.ตะกั่วปา
ทต.ทายเหมือง
อบต.ทายเหมือง

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

บอขยะทต.ลําแกน
บอขยะทต.คุระบุรี
บอขยะอบต.หลอยูง
บอขยะทต.เขาพนม
บอขยะอบต.คลองขนาน
บอขยะอบต.ตลิ่งชัน
บอขยะอบต.หนาเขา
บอขยะทน.ตรัง*
บอขยะทต.คลองเต็ง
บอขยะอบต.บานนา
บอขยะอบต.คลองปาง
บอขยะอบต.บางเปา (ปด)

หมูที่ 5 บานทับละมุ ต.ลําแกน จ.พังงา
หมู 8 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
หมูที่ 3 ต.หลอยูง อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา
หมู 5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
หมู 9 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
หมู 4 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
หมู 6 ต.หนาเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ จ.กระบี่
บานทุงแจง ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
หมู 2 ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
หมูที่ 5 ต.บานนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
หมูที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฏา จ.ตรัง
หมู 2 ต.บางเปา อ.กันตัง จ.ตรัง

ทต.ลําแกน
ทต.คุระบุรี
อบต.หลอยูง
ทต.เขาพนม
อบต.คลองขนาน
อบต.ตลิ่งชัน

พังงา
พังงา
พังงา
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

อบต.หนาเขา
ทน.ตรัง
ทต.คลองเต็ง
อบต.บานนา
อบต.คลองปาง
อบต.บางเปา

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
บอขยะทต.ทุงยาว
บอขยะทต.สิเกา
บอขยะทต.หวยนาง
บอขยะอบต.บานนา
บอขยะอบต.หนองปรือ
บอขยะอบต.ชอง
บอขยะ ทต.กะเปอร

ที่อยู
หมู 4 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
หมู 7 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
หมูที่ 6 ต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง
หมูที่ 5 ต.บานนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
หมูที่ 7 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ.ตรัง
หมูที่ 2 ต.ชอง อ.นาโยง จ.ตรัง
บานบางลําพู ม.3 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง
(อยูในพื้นที่ อบต.กะเปอร)

ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระนอง
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

บอขยะ อบต.บางแกว
บอขยะ ทต.บางนอน
บอขยะ ทต.น้ําจืด
บอขยะ ทต.ละอุน
บอขยะ ทต.กําพวน
บอขยะ อบต.หาดสมแปน
บอขยะ อบต.นาคา
บอขยะ อบต.คลองเปยะ
บอขยะอบต.นาหมอศรี
บอขยะทต.สะบายอย
บอขยะทม.ควนลัง

บานเขาฝาชี หมูที่ 4 ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง
บานหวยคางคาว ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
บานบกกราย ม.8 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
บานละอุนใต ม.5 ต.ละอุนใต อ.ละอุน จ.ระนอง
บานพื้นที่ ม.3 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
บานทุงคา ม.1 ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง
บานแปดรอย ม.2 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
หมู 7 ต.คลองเปยะ อ.จะนะ จ.สงขลา
หมู 7 ถนนบานโมยตก ต.นาหมอศรี
หมู 1 ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา
55 หมู 3 ถ.ชัยชนะสงคราม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ
จ.สงขลา

อบต.บางแกว

141 สงขลา
142 สงขลา

บอขยะทต.ทาพระยา
สถานีขนถายขยะมูลฝอย
ทม.กําแพงเพชร*

หมู 1 ต.สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา
ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ทต.ทาพระยา
ทม.กําแพงเพชร

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

บอขยะ ทต.จะนะ
บอขยะทต.เทพา
บอขยะอบต.ทามวง
บอขยะ ทต.บอตรุ
บอขยะทต.ระโนด
บอขยะ อบต.คูขุด
บอขยะทต.กําแพงเพชร
บอขยะทน.สงขลา *
บอขยะอบต.ปากบาง
บอขยะทต.ปากแตระ
บอขยะทต.สทิงพระ
บอขยะทต.นาสีทอง
บอขยะอบต.เขาพระ
บอขยะทต.ฉลุง
บอขยะอบต.ทาแพ
บอขยะอบต.ทาเรือ

หมู 8 ถ.หาดใหญ-ปตตานี อ.จะนะ จ.สงขลา
หมู 2 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
หมู 2 ต.ทามวง อ.เทพา จ.สงขลา
หมู 4 ถ.สงขลา-ระโนด ต.บอตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
บานใหม หมู 5 ต.บานใหม ต.ระโนด จ.สงขลา
หมู 3 บานโตนดรอบ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมู 2 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
บานบออิฐ ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา
หมู 2 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
หมู 4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมู 1 ถ.ศรีโคกสัก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
หมู 3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
หมู 6 ต.ฉลุง อ.เมือง
หมู 1 ถ.ฉลุง-ละงู อ.ทาแพ
หมู 4 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ

ทต.จะนะ
ทต.เทพา
อบต.ทามวง
ทต.บอตรุ
ทต.ระโนด
อบต.คูขุด
ทต.กําแพงเพชร
ทน.สงขลา
อบต.ปากบาง
เอกชน (ไมทราบชื่อ)
ทต.สทิงพระ

ลําดับที่
จังหวัด
123 ตรัง
124 ตรัง
125 ตรัง
126 ตรัง
127 ตรัง
128 ตรัง
129 ระนอง
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สตูล

ผูดําเนินการ
ทต.ทุงยาว
ทต.สิเกา
ทต.หวยนาง
อบต.บานนา
อบต.หนองปรือ
อบต.ชอง
ทต.กะเปอร

ทต.บางนอน
ทต.น้ําจืด
ทต.ละอุน
ทต.กําพวน
อบต.หาดสมแปน
อบต.นาคา
นายสาธิต วิรัชชะนะ
อบต.นาหมอศรี
ทต.สะบายอย
ทม.ควนลัง

ทต.นาสีทอง
อบต.เขาพระ
ทต.ฉลุง
อบต.ทาแพ
อบต.ทาเรือ

ลําดับที่
จังหวัด
159 สตูล
160 สตูล
161 สตูล
162 ปตตานี
163 ปตตานี

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
บอขยะอบต.ทุงนุย
บอขยะทต.ทุงหวา
บอขยะอบต.ควนกาหลง (ปด 61)
บอขยะอบต.กะรุบี
บอขยะทต.เตราะบอน

ที่อยู
หมู 11 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง
หมู 8 ต.ทุงหวา อ.ละงู
หมู 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพอ จ.ปตตานี
บานกะลาพอตก ม.8 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี
จ.ปตตานี

ผูดําเนินการ
อบต.ทุงนุย
ทต.ทุงหวา
อบต.ควนกาหลง
นายมายิ มะลี
นางแมะเดาะ แวโซะ

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี

บอขยะอบต.ปะเสยะวอ
บอขยะอบต.มะนังดาลํา
บอขยะอบต.ชางไหตก
บอขยะอบต.ปลองหอย
บอขยะอบต.บานน้ําบอ
บอขยะอบต.โคกโพธิ์
บอขยะทต.โคกโพธิ์
สถานีขนถายขยะมูลฝอยทต.มายอ*
บอขยะทม.ปตตานี*
บอขยะทต.ปะนาเระ

ม.4 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี
ม.5 ต.มะนังดาลํา อ.สายบุรี จ.ปตตานี
ม.10 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ม.6 ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี
ม.2 ต.บานน้ําบอ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
ม.11 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
ม.2 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตตานี
ม.3 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
บานทามวง ม.2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี

นายนิเซน หะแว
น.ส.ลีตา เละโซะ
อบต.ชางไหตก
อบต.ปลองหอย
อบต.บานน้ําบอ
นายชนะ หลักเพชร
นายรออาแซ สามะ
ทต.มายอ
ทม.ปตตานี
ทต.ปะนาเระ

174
175
176
177

ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี

บอขยะอบต.ควน
บอขยะอบต.คอกกระบือ
บอขยะอบต.ทาขาม
บอขยะอบต.สาคอบน

ม.4 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ม.1 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
ม.1 ต.ทาขาม อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
บานมวงหวาน ม.2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปตตานี

อบต.ควน
นางซิ้ม ตัณพงษ
นายสงวน ภูยอด
อบต.สาคอบน

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี

บอขยะอบต.เมาะมาวี
บอขยะอบต.ยะรัง
บอขยะทต.บอทอง
บอขยะทต.หนองจิก
บอขยะอบต.ดอนรัก
บอขยะอบต.ปยามุมงั
บอขยะอบต.ไทรทอง
บอขยะอบต.ปตูมุดี
บอขยะอบต.กระโด
บอขยะอบต.บาราเฮาะ
บอขยะทต.ตันหยง
บอขยะอบต.กะมิยอ
บอขยะอบต.ประจัน
บอขยะอบต.ถนน
บอขยะอบต.ละหาร (NEW)
บอขยะอบต.กะดุนง
(ปดไปเปดที่ใหม)

ม.2 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ม.7 ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี
ม.5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี
ม.4 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปตตานี
ม.4 ต.ปยามุมงั อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ม.1 ต.ดอนทราย อ.ไมแกน จ.ปตตานี
ม.4 ต.ปตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ม.1 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ม.4 ราตาปนยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ม.4 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปตตานี
ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ม.1 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปตตานี
ม.4 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปตตานี
ม.3 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี

อบต.เมาะมาวี
อบต.ยะรัง
ทต.บอทอง
ทต.หนองจิก
อบต.ดอนรัก
อบต.ปยามุมงั
อบต.ไทรทอง
อบต.ปตูมุดี
อบต.กระโด
อบต.บาราเฮาะ
ทต.ตันหยง
นายตาเละ ฮะยีเจะเลาะ
อบต.ประจัน
นายมุกดา สาหะ
นายอับดุลอายิส ซอดิส
เอกชน (นายอับดุลเลาะ สะอิ)

สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
บอขยะอบต.กะดุนง
สถานีขนถายขยะมูลฝอย
ทต.บอทอง*

ที่อยู
ม.2 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี
ม.7 ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี

ผูดําเนินการ
นายอับดุลเลาะ สะอิ
ทต.บอทอง

196 ปตตานี

สถานีขนถายขยะมูลฝอย
ทต.ปะนาเระ*

บานทามวง ม.2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี

ทต.ปะนาเระ

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

บอขยะทต.เขื่อนบางลาง (ปด 61)
บอขยะอบต.เกะรอ
บอขยะอบต.จะกวะ
บอขยะทต.เมืองรามันห
บอขยะอบต.ทาธง
บอขยะทน.ยะลา*
บอขยะอบต.อาซอง
บอขยะทต.ตนไทร
บอขยะทม.เบตง*
บอขยะอบต.บานแหร
บอขยะอบต.บาละ
บอขยะกฟผ.เขื่อนบางลาง
บอขยะทต.มะรือโบตก
บอขยะทต.ยี่งอ
บอขยะอบต.โคกเคียน
บอขยะทต.ปะลุรู
บอขยะทต.แวง
บอขยะอบต.จะแนะ
บอขยะอบต.จวบ

บานสันติ1 ม.2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
บานเกะ ม.1 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
บานโตะแมแล หมู 4 ต.จะกวะ อ.รามัน จ.ยะลา
ม.4 บานบูเกะ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา
บานโตะพราน ม.1 ต.ทาธง อ.รามัน จ.ยะลา
บานปรามะ ม.13 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
บานบูเกะรามัน ม.6 ต.อาซอง อ.รามัน จ.ยะลา
ม.5 ต.บาเระใต อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
335 ถ.สุขยางค ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ม.4 ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
หมู 2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
บานละโอ ม.9 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ม.6 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
ม.1 ถ.คุรุมิตร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ม.6 ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส
บานละหาร ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ม.1 บานเกะรอง ต.จวบ อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส

ทต.เขื่อนบางลาง
อบต.เกะรอ
เอกชน
ทต.เมืองรามันห
อบต.ทาธง
ทน.ยะลา
อบต.อาซอง
ทต.ตนไทร

บอขยะอบต.ตันหยงมัส
บอขยะอบต.กาลิซา
บอขยะอบต.มะนังตายอ

ม.8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ม.2 บานกาลิซา ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ม.4 ถ.บานธนาตง ต.มนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อบต.ตันหยงมัส
อบต.กาลิซา
อบต.มะนังตายอ

ลําดับที่
จังหวัด
194 ปตตานี
195 ปตตานี

ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

216 นราธิวาส
217 นราธิวาส
218 นราธิวาส

ทม.เบตง
เอกชน
อบต.บาละ
รัฐวิสาหกิจ
ทต.มะรือโบตก
ทต.ยี่งอ
อบต.โคกเคียน
ทต.ปะลุรู
ทต.แวง
อบต.จะแนะ
อบต.จวบ

