ตารางการจัดเก็บขยะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
หมายเลขทะเบียนรถ
80 – 8209 ลาปาง
นายถนิด บุญเตี่ยม
โทร 089 – 951 3861

จันทร์
ศาลากลางจังหวัดลาปาง
ศาลจังหวัดลาปาง
บ้านป่าแลว
บ้านต้าหลังปั๊ม

81 – 2330 ลาปาง
ตลาดหมอสม
นายชัยวัฒน์ ศรีตาบุตร บ้านหมอสมซอย 9 – 10
โทร 085 - 0407830 ไทยนาทิพย์, U . F .C

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

บ้านร้อง

ศาลากลางจังหวัดลาปาง
ศาลจังหวัดลาปาง
บ้านกาดเมฆตะวันออก

บ้านฟ่อนซอยศูนย์เด็กเล็ก ศาลากลางจังหวัดลาปาง
ปั๊มนามันซัสโก้
ศาลจังหวัดลาปาง
บ้านกาดเมฆตะวันออก

U.F.C – อู่ยนต์ชัย
ร้านรับซือของเก่า – บริษัท B.K
โกลบอลเฮ้าส์
ชุมชนปงแสนทอง

U.F.C, ยูเนี่ยนฟอร์ด
บริษัทไทยนาทิพย์จากัด
ชุมชนวังแคว้ง ชุมชนหมอสม
ซอย 11 – บ้านสวนเซรามิค

U.F.C – โกลบอลเฮ้าส์
บ้านศรีกา, ปงแสนทอง
หมู่บ้านคันทรีวิวล์,
ศูนย์พัฒนาชุมชน

บ้านกล้วยหลวง, ตลาดสด บ้านกล้วยกลาง
โรงเรียนวัดหลวง
บ้านกล้วยหลวง ซอย 3
บ้านกล้วยแพะ
โรงงานไม้กล้วยแพะ
หอพักอนัญญา
โอโน่ อพาร์ทเม็นต์

81 – 2331 ลาปาง
นายมงคล ทาไชยวงค์
โทร 097 - 9901251

บ้านกล้วยหลวง,
บ้านหัวฝาย, วัดหัวฝาย, ตลาดสด
ตลาดสด, โรงเรียนวัดหลวง
วิทยา, โรงงานธนบดีเซรามิค,
เรือนจาชั่วคราวกล้วยแพะ

บ้านกล้วยม่วง, ตลาดสด,
เอกพลค้ากระดาษ,
บ้านกล้วยแพะสายหลัก
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

81 – 2332 ลาปาง
นายณรงค์ คามา
โทร 087 - 1903139

สานักงานขนส่งจังหวัดลาปาง บ้านผาลาด, อิ่วเมี่ยนผาลาด,
ปั๊ม ปตท., ม.เนชั่น, ศาลา
ตลาดกาดเมฆ, ม. ราชภัฏ
กลางจังหวัด, ม.ราชภัฎ

สานักงานขนส่งจังหวัด,
บ้านผาลาด, อิ่วเมี่ยนผา
ปั้ม ปตท., ม.เนชั่น, ศาลากลาง ลาด, ตลาดกาดเมฆ,
จังหวัด, สันติภาพ
ธนวรรณ

U.F.C, บริษัทไทยนาทิพย์ จากัด
หมอสม ซอย 7, โลตัสเซรามิค,
บริษัทเอวู๊ด, โรงงานครั่ง,
รามาเซรามิค, ซอยชมเขื่อนทีโอที
ปั๊มพีที, ศูนย์สตรี

สานักงานขนส่งจังหวัด,
ปั้ม ปตท., ม.เนชั่น, ศาลากลาง
จังหวัด, ม.ราชภัฎ

หมายเลขทะเบียนรถ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

81 – 2333 ลาปาง
นายสุนทร ตัวลือ
โทร 080 - 8572134

หนองหัวหงอก ซอย 1
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

หนองหัวหงอก ซอย 2, คันคลอง คันคลองชลประทานไปชุมชน
ชลประทาน, หลังเซเว่น ซอย 7 สันป่าตึง, หน้าราชภัฏซอย
ซอย 8
9 - 15

บ้านเวียงบัว
คันคลองชลประทาน

บ้านหนองหัวหงอก
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสายตรง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

81 – 3449 ลาปาง
นายพล น้อยปลูก
โทร 082 - 3894790

ปั๊มเชลล์, ก้าวเครน,
วิริยะทัวร์, บ้านศรีปงชัย
บ้านย่าเป้าสายโรงเรียน
สรรพสามิต, ชลประทาน
ศิลปะนคร

บ้านศรีหมวดเกล้า
บ้านย่าเป้า,
วัดย่าเป้า ซอยหลังวัด,
ตารวจทางหลวง

บ้านศรีหมวดเกล้าสายตรง,
ซอยหลังวัด, โรงเรียน, วัด

บ้านแพะดอนตัน
เลียบคลองชลประทาน
ศรีหมวดเกล้า, ราชภัฎ

บ้านศรีหมวดเกล้าสายตรง,
หนองยาง, บ้านย่าเป้า, โรงเรียน
แพะดอนตัน, แกรนด์อเมซอน

81 – 3450 ลาปาง
นายทวี ตัวลือ
โทร 085 - 0417302

บ้านไร่ข่วงเปา
บ้านไร่นาน้อย
ศูนย์มาสด้าบ้านเมืองมูล

บ้านไร่หนองบัว, บ้านหลวง
บ้านไร่นพเก้า
โรงเรียนปงแสนทอง

บ้านป่ากล้วย
บ้านป่าตันกุมเมือง

บ้านไร่นาน้อย
บ้านไร่ข่วงเปา, สถานี
ตารวจย่อยปงแสนทอง
บ้านหนองบัว
ศูนย์มาสด้าบ้านเมืองมูล

บ้านหลวง, บ้านสาเภา
บ้านป่ากล้วย
บ้านป่าตันกุมเมือง
บ้านไร่นพเก้า

81 – 3451 ลาปาง
นายวรวุฒิ คันธา
โทร 080 - 1337403

ครัววัวหัน, ปั๊มพีทีบ้านต้า
วัดบ้านต้า, ตลาดบ้านต้าซอย
3 – 4 บ้านต้า, โรงครั่งแยก
บ้านต้า, แม่วังรีสอร์ท,
ศูนย์อีซูซุ, คันคลองบ้านต้า

บ้านทรงไทย, โรงแรมโรสอินน์
โรงงานเย็บผ้า, วัวหัน, ตรอ.ศิริ
รุ่งเรืองทรานสปอร์ต, วอลโว่,
พาณิช, วอลโว่, แยกบ้านฟ่อน,
ปั๊มซัสโก้, อู่รถชัยพนัส, หมู่บ้าน บ้านฟ่อน – บ้านชมพู
ธารวิว, บ้านต้า ,แยกบ้านฟ่อน,
บ้านฟ่อนสายริมวัง บ้านยายหอม

ชุมชนลาปางกลางฝั่ง
ตะวันออก, โรงงานหลังคา
เหล็กแสงไทย,
โรงแรมลาปางลิเวอร์ลอจ์ด

บ้านชมพู, บ้านจอมเมือง
ครัววัวหัน, โรงงานแก๊ส,
โรงงานขวดนา, ปั๊มพีที,
รับซือของเก่าบ้านฟ่อน

หมายเลขทะเบียนรถ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โรงงานเบียร์ช้าง
โรงเรียนกาดเมฆ
บ้านกลางทุ่ง, หมูยอป้าปี๋
ถนนสายเมน
โรงเรียนจิตต์อารี
ร้านลาปางอิสระ
บ้านลาปางกลางตะวันตก
บ้านลาปางกลาง
ตะวันออก ซอย 13,
บ้านช้าง
บ้านกาดซอยอนามัย
บ้านไร่ข่วงเปา, ไร่นาน้อย
บ้านหลวง บ้านหนองยาง
ราชภัฏ ซอย 4-5

วัดกาดเมฆ, ตลาดกาดเมฆ
ชุมชนจิตต์อารีย์
บ้านกาดเมฆ
บ้านสวนรีสอร์ต
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

81-3452 ลป
ถนนสายเมนต์
นายนคร วงค์สายลาปาง บ้านป่าแลว 1
โทร 086 - 3717913 วัดกาดเมฆ, บ้านสวน
รีสอร์จ, ตลาดกาดเมฆ

บ้านป่าแลว 2
วัดกาดเมฆ, ตลาดกาดเมฆ
บ้านหนองห้าตะวันออก
บ้านกาดเมฆ, บ้านสวนรีสอร์ต
วัดหนองห้าตะวันออก
หมูยอป้าปี๋
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

บว – 1627 ลาปาง
นายทอง แสงแก้ว
โทร 085 - 0335752

บ้านลาปางกลางตะวันตก
บ้านต้าซอย 1 - 2

บ้านลาปางกลางตะวันตก

บ้านห้วยหาญ,
บ้านหมอสมในซอย,
ตลาดบ้านฟ่อน (นอก),
บ้านหนองปล้องในซอย

บว – 1629 ลาปาง
นายประยูร ชมภูชัย
โทร 062 - 0469807

ซอยศรีหมวดเกล้า 9 - 12
บ้านศรีหมวดเกล้า
ซอยหลังวัดข่วงเปา
ไร่สันติสุข

บ้านศาลาดอน
บ้านหนองยาง
โรงงานแคบหมูศาลาดอน – วัด

บ้านย่าเป้า, บ้านศรีปงชัย
บ้านป่าตันกุมเมือง
บ้านป่ากล้วย

บว – 2796 ลาปาง
นายนิวัติ โสไชยวงค์
โทร 089 - 6350756

วิทยาลัยสารพัดช่าง
บ้านกล้วยกลาง
บ้านประสพสุข
โรงงานทาสีถังแก๊ส
ศูนย์ฟอร์ด – โตโยต้า –
กฟผ.- บ้านศาลาดอน
ตลาดบ้านฟ่อน

บ้านกล้วยม่วง

บ้านกล้วยแพะ

บ้านกล้วยกลาง ซอย
1,2,3
หนองหัวหงอก

บ้านทุ่งกู่ด้าย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์สตรีภาคเหนือ

บ้านหนองยาง
บ้านหนองเจริญ

โรงนาแข็งประหยัดธุรกิจ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืช
บ้านทุ่งกู่ด้าย
บ้านไร่สันติสุข

81 – 4280 ลาปาง
นายพชร จันต๊ะวงค์
โทร 080 - 8529940

บ้านลาปางกลางตะวันตก
บ้านต้าซอย 9 - 12

บ้านหนองหัวหงอก
หน้าอู่ทองการ์เด้นท์
ศรีหมวดเกล้า ซอย 3, 8 ,12
บ้านป่าแลว 2
อนามัยศรีหมวดเกล้า
บ้านกล้วยฝาย

บ้านหนองยาง

หมายเลขทะเบียนรถ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

81- 4281 ลป
นายสุพัตร คันธา
โทร 081 - 7849041

บ้านสบตุ๋ย
สะพานบ้านนาก่วม
โรงฆ่าสัตว์ห้วยหล่อ

บ้านฟ่อน
บ้านสบตุ๋ย, สะพานดา
บ้านมงคลกาญจน์

บ้านสบตุ๋ย
สะพานบ้านนาก่วม
โรงฆ่าสัตว์ห้วยหล่อ

บ้านสาเภา
บ้านแม่กืย
โรงเรียนบ้านฟ่อน

81 – 5434 ลาปาง
นายสุรัตน์ ใจวังกาศ
โทร 081 - 5318982
81 - 5841 ลาปาง
นายพุฒิ กันทเขียว
โทร 089 - 5618245
81 – 5842 ลาปาง
นายศราวุฒิ ปัญญาเปียง
โทร 094 - 7565565

บ้านหนองปล้อง
ริมธารบ้านร้อง
หมูยอป้าปี๋, โกไข่เจ้น้อย
บ้านกอกชุม, ไทยสมุทร
เครนสมหวัง ศรีแสงทอง
บ้านจิตต์อารี 3
- ข้างทางซุปเปอร์ไฮเวย์,
ปั้ม PT, ปั้มเชลล์, ปั้มเอสโซ่,
หมู่บ้านอุ่นไอรัก, หมู่บ้านธาร
สายทิพย์, ร้านยาง PS ออโต้
ไทร์, ลาปางประกอบดัม,
แพล้นปูน SCG, ลาปางซิตี,
แพโยนก, หมู่บ้านชมดอย,
ร้านไวนิล, หอพักหน้า ม.เนชั่น,
หมู่บ้านทวีวัตร

บ้านริมธารพระบาท
หนองห้าตะวันตก
ปั๊มพีที, ตลาดบ้านฟ่อน (ใน)
หมู่บ้านเฮือนสายคา บ้านหนองห้า
ตะวันออก บ้านหนองวัวเฒ่า
ปากทางกอกชุม
- ขนส่ง, ผาลาดฝั่งขวา,
บ้านวังหลวง, บ้านเวียงสวรรค์

บ้านกาดใต้
บริษัท TOT

ปั๊มพีที, บ้านกาดโป่ง
ใต้สะพานลอยกาดเมฆ
ตลาดบ้านฟ่อน (ใน)
บ้านบุญเกิด
บ้านโทกหัวช้าง

บ้านบุญเกิด

- ผาลาดฝั่งซ้าย,
หมู่บ้านลาปางคูน ซอย 1 - 6

หมายเลขทะเบียน บว – 1966 ลป จัดเก็บขยะอันตรายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,
หมายเลขทะเบียน 81 – 2517, 81 - 5930 ลป จัดเก็บเศษกิ่งไม้ / ใบไม้ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศุกร์
กรมทรัพยากรธรรมชาติ ,
ศูนย์ฮอนด้า, มงคลธานี, บริษัท
เสริมสุข, โรงชแลค, ห้องเย็น
ปากทางห้วยหล่อ, บ.แอลซีแอร์,
บ้านห้วยหล่อ, ตลาดบ้านฟ่อน
(นอก), โรงกระเบือง
หมูยอป้าปี๋, โกไข่เจ้น้อย, ริมธาร
บ้านร้อง, บ้านหัวทุ่ง, ตลาด
บ้านฟ่อน (นอก)
บ้านโทกหัวช้าง
บ้านเด่น

- ศิลาแม่ทะ, ข้างทางถนน - ป่าขาม, เมโทร, วัดบรรพตสถิต,
พระบาทจากวัดพระบาท บ้านชวนชม, หมู่บ้านศรีพูนทรัพย์
ถึงร้านขายของเก่า,
แลมป์เทค
ปั้มแก๊ส LPG พระบาท,
หมู่บ้านลาปางคูณ ซอย
7 – 12

