
 

ประเภทขยะในเขตอบต.โนนประดู ่

 

   

 

ราคาโดยประมาณผูร้บัซื้อในจงัหวดันครราชสมีา 

 

 

 

ราคาโดยประมาณผูร้บัซื้อในจงัหวดันครราชสมีา 

ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคา (บาท)/ 
กก. 

โลหะ/ 
อโลหะ 

 

- วัสดุหรือเศษ
เหล็กทุกชนิด 
- กระป๋องบรรจุ 
ที่ไม่เป็นสนิม 
- เครื่องดื่มที่เป็น 
อลูมิเนียม 
- ทองแดง 
ทองเหลือง 
ตะกั่ว 

ริน/เทของเหลว
ที่บรรจุภายใน
ออกท าความ
สะอาด จากน้ัน
ท าให้แบนเพื่อ 
ประหยัดเนื้อที่
และเกบ็รวบรวม 
กรณีเศษเหล็ก 
ทองแดงให้มัด
รวมไว้ 

กระป๋อง
อลูมิเนียม 
30 บาท 
อลูมิเนียม 
บาง 45 บาท 
เศษเหล็กหนา 
10 บาท 
เศษเหล็กบาง 
9 บาท 

 

 

ประเภท ประเภทที่ขาย
ได้ 

วิธีเก็บ ราคา (บาท)/ 
กก. 

พลาสติก - ภาชนะ
พลาสติกบรรจุ 
ยาสระผม 
ครีมอาบน้ า 
- ถุงพลาสติก
เหนียว 
- ถังน้ ากะละมัง 
- ขวดน้ ามันพืช
หรือขวด น้ าด่ืม
ชนิดใส 
- บรรจุภัณฑ์ที่
มีเครื่องหมาย 
รีไซเคิล 
- ขวดน้ า
พลาสติกน้ า 
สีขาวขุ่น 

ถอดฝาขวด ริน/
เทของเหลวที่
บรรจุภายในออก
ท าความสะอาด
จากน้ันท าให้
แบน เพื่อ
ประหยัดเนื้อที่ 
และเก็บรวบรวม
แยกประเภทเป็น
พลาสติกสีขาว 
ขุ่น พลาสติกใส 
และพลาสติก
อ่ืนๆเนื่องจาก
พลาสติกแต่ละ
ประเภทมีราคา
แตกต่างกัน 

พลาสติกขวดน้ า 
ใส 13 บาท 
พลาสติกขวดน้ า 
ขุ่น 18 บาท 
ถุงพลาสติก 
2  บาท 
เศษพลาสติก
รวม 5 บาท 

 

 

   ประเภท แยกวิธีใด การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ขยะทั่วไป หรือ  
มูลฝอยทั่วไป 

3 % 
 
 
 
 

ขยะประเภทอื่นอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มีลักษณะที่
ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
ส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่เช่น ห่อพลาสติก
ใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร
โฟม เปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อน
อาหาร ซองหรือถุงพลาสติก
ส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วย
วิธีรีดความร้อน เป็นต้น 

เผาท าลายให้ความ
ร้อนหรือน าไปฝัง
กลบเพื่อลดปญัหา

สิ่งแวดล้อม 

ประเภท แยกวิธีใด การน าไปใช้ประโยชน ์
ขยะอันตราย 

(ขยะพิษ) 
3 % 

 

 

 
 

- แยกขยะอันตราย 
ออกจากขยะอ่ืนๆ 
โดยในการคัดแยก
ต้องระวังไม่ใหข้ยะ
อันตรายแตกหัก 
หรือสารเคมีที่บรรจุ
อยู่เข้าสู่รา่งกาย 

- ขยะอันตรายบาง
ประเภทสามารถน า
กลับมาแปรรปูใชใ้หม่ได ้
เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์แบบตรงแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่าน
ชาร์จ เป็นต้น แต่ใน 
ปัจจุบันยังไมม่ีมูลค่าพอที ่
จะขายได ้

ประเภท แยกวิธีใด การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขยะรีไซเคิล 

30 % 
- แยกขยะรีไซเคิลที่ 
ขายได ้แต่ละประเภท 
ให้เป็นระเบยีบ 
เพื่อสะดวกในการ 
หยิบใช ้หรือจ าหน่าย 

- น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต ์
เป็นอุปกรณ์ในบา้น เช่น 
ขวดน้ าพลาสติกมาตดัเพื่อ
ปลูกต้นไม ้กระป๋อง
น้ าอัดลมตดัฝาใช้เป็นแก้ว
น้ า ขวดแก้วขวดพลาสติก
มาใส่กาแฟเครื่องปรุงต่างๆ 
หรือผงซักฟอกชนิดเติมได ้
ฯลฯ 

ประเภท แยกวิธีใด การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขยะอินทรีย/์ 
ขยะย่อยสลาย 

64 % 

- คัดแยกอาหาร 
กิ่งไม้ ใบไม้ 
ออกจากขยะอ่ืนๆ 
- จัดหาภาชนะที่มี 
ฝาปิดเพื่อ แยกเศษ 
อาหาร ผัก ผลไม้ 
 

- รวบรวมเศษอาหารไว้  
เลี้ยงสัตว ์
- น าเศษผักผลไม้และเศษ
อาหารไปท าขยะหอมหรือ 
น้ าหมักจุลินทรีย ์(EM) 
- เศษก่ิงไม้ ใบไม้ ผสมกับ
กากที่ได้จากการท าขยะ
หอมกลายเป็นปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ 

ประเภท ประเภทที่ขายได้ วิธีเก็บ ราคา (บาท)/ กก. 

กระดาษ 
 

- กระดาษ 
หนังสือพิมพ์ 
- กระดาษสมุด 
- หนังสือ, 
นิตยสาร 
- กระดาษกล่อง 
- กระดาษขาว-ด า 
- แผ่นพับ 

คัดแยกเป็น
ประเภทและมัด
ให้เรียบร้อย
เวลาจ าหน่ายจะ
ได้ราคาที่ดีกว่า
เนื่องจากระดาษ
แต่ละประเภทมี
ราคารับซื้อที่
แตกต่าง 

กระดาษขาว  
6 บาท 
กล่องกระดาษ  
4 บาท 
กระดาษหนังสือ 
พิมพ ์2 บาท 
เศษกระดาษ  
1 บาท 



 

ราคาโดยประมาณผูร้บัซื้อในจงัหวดันครราชสมีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                           

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

มาร่วมกนัคดัแยกขยะ  

ก่อนเผา  กนัเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัปลดัอบต. 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนประดู ่
อ าเภอสดีา  จงัหวดันครราชสมีา 

ประเภท ประเภทที่ขาย
ได้ 

วิธีเก็บ ราคา (บาท)/ กก. 

แก้ว  - ขวดหรือ
ภาชนะแก้ว 
ส าหรับบรรจุ
อาหาร
เครื่องดื่มทุก
ชนิด ทั้งที่มีสี
ใสเขียว และ
น้ าตาล 

ถอดฝาริน/เท 
ของเหลวที่
บรรจุภายใน
ออก ท าความ
สะอาดและเก็บ
รวบรวม 

เศษแก้วขาว 
1 บาท, 
ขวดน้ าปลา 
0.5 บาท, 
ขวดและกล่อง 
เบียร์สิงห ์ 
8 บาท/กล่อง,  
ขวดและกล่อง
เบียร์ช้าง 
11 บาท/กล่อง, 
ขวดและกล่อง
เบียร์Heineken  
15 บาท/กล่อง 

  ประหยัดพลังงาน 
  รีไซเคิลอลูมิเนียมประหยัดพลังงานได้  95% ของ     
      พลังงานที่ใช้ในการผลติอลมูิเนียมจากสินแร่ 
  รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม 1 ใบ ใช้เปิดทีวีได้ 3ชั่วโมง 
  ลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ลดปัญหามลพษิสิ่งแวดล้อม 
  ลดพื้นที่ฝงักลบขยะมลูฝอย  
  เกิดอาชีพและรายได ้
  สร้างการมีส่วนร่วมของพีน่อ้งประชาชน 

รู้มั้ยเราได้อะไรจากการคัดแยกขยะมลูฝอย...???????? 

เตาเผาขยะประจ าครัวเรือนอบต.โนนประดู่           

มีให้บริการประชาชน หมู ่๖  หมู ่๗  แล้วน่ะ 

หากท่านใดมีความต้องการเพิ่มเติม                 

แจ้งรับความประสงค์ต่อส านักปลัดอบต. 

โดยตรง  0-4497-7014 

 

จัดท าโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
 

78  หมู่ที่ 10  ต าบลโนนประดู่  อ าภออสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
โทร 0-4497-7008,0-4497-7014  แฟกซ์  0-4497-7007  

 

เว็บไซต์  : www.nonpradoo.go.th  

 

แจกฟรี 


