เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลยางตลาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตาบลยางตลาด
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

-1บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564
**************************************
หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
เหตุผล
โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553 บังคับใช้อยู่
ไม่คลอบคลุม และเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
อาจเป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน การจัดการสิ่ งปฏิกูล ที่เหมาะสมและถูกสุ ขลั กษณะจะควบคุม
และป้ องกัน ไม่ให้ มีการแพร่ กระจายของโรค และไม่ก่อให้ เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อประชาชน และไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูลมีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ
ขน และกาจัด สมควรกาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน หรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนิน
กิจการรับทา การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ จึงตราเทศบัญญัตินี้

-2เทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ ง พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๔/๒ และ มาตรา ๓๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓
แห่ งพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลยางตลาดโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลยางตลาด และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สานักงานเทศบาลตาบลยางตลาดแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2553
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระ
หรือปัสสาวะ
“การจัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า กระบวนการดาเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ การขน
และการกาจัดสิ่งปฏิกูล
“ส้วม” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สาหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความ
รวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล
“ส้วมสาธารณะ” หมายความว่า ส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งกรณีที่มีการจัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ภายในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
“ส้วมเคลื่อนที่” หมายความว่า ส้วมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ
“ส้วมชั่วคราว” หมายความว่า ส้วมที่ไม่ได้สร้างเป็นการถาวร และให้หมายความรวมถึงส้วม
ประกอบสาเร็จรูป
“การขนสิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วนาไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็น
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกาจัดสิ่งปฏิกูล
“การกาจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบาบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจหรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือทาลาย
“ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมายความว่า กระบวนการกาจัดสิ่งปฏิกูลสาหรับอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร
“ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบ
กาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่างๆ มากาจัดรวม
“กากตะกอน” หมายความว่า ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการกาจัดสิ่งปฏิกูล

-3“ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า
(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจดาเนินการร่วมกับราชการส่วนอื่นตามมาตรา ๑8 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม แห่งพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลยางตลาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
--------------------------------------------ข้อ 6 การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่
และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือทาร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได้
สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจัง หวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดาเนินการจัดเก็บย่อมมี
อานาจนาไปดาเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้ระหว่างกัน
การจั ดการของเสี ย อัน ตรายและของเสี ย ไม่ อันตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน ให้ เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานมาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้นยังมิได้ดาเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บดาเนินการกับสิ่งปฏิกูลนั้น
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะ
อนุ ญาตให้ บุ คคลใดดาเนิ น กิจ การขนสิ่ งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้ว ยการ

-4คิดค่าบริการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดาเนินการ
ขนสิ่ ง ปฏิ กู ล แทน หรื อ เขตพื้ น ที่ ก ารอนุ ญ าตให้ บุ ค คลใดด าเนิ น กิ จ การขนสิ่ ง ปฏิ กู ล โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกจาก
ถ่าย เท ทิ้ง หรือกาจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือจัดให้
ข้อ 9 ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ ด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น และบุ ค คลซึ่ ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบให้ ด าเนิน การขน
และกาจั ดสิ่ งปฏิกูล ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่ ว นท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับใบอนุ ญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดาเนินกิจการรับทาการขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 10 ในกรณีที่มีการจัดงานมหรสพ งานเทศกาล งานแสดงสินค้า การชุมนุม การชุมนุม
สาธารณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการตั้งแต่สามชั่ วโมงขึ้นไป
ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบการดาเนินการดังกล่าว ต้องจัดให้มีส้วม ส้วมสาธารณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วคราว
ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามกฎกระทรวงสุ ข ลั ก ษณะการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอ
เมื่อการดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว
ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในการนี้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบความเรียบร้อย ในการรื้อถอน
และปรับสภาพพื้นที่ดังกล่าว หากพบว่าไม่ถูกสุขลักษณะให้ออกคาสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขได้
ข้อ ๑1 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว ที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎกระทรวงแล้วแต่กรณี สาหรับให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุขประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล
--------------------------------------------ส่วนที่ ๑
สุขลักษณะของส้วม
ข้อ 12 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มีส่วนต้องจัดให้มีระบบ
กาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2)
ในกรณีที่ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่งเป็นระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่เมื่อระบบ
กาจั ดสิ่ งปฏิกูล แบบติดกับ ที่เ ต็มหรื อเลิ กใช้ง าน ต้องขนสิ่ งปฏิกูล ไปกาจัด ที่ร ะบบกาจัดสิ่ งปฏิกูล รวมตาม
ข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2)
การนาน้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกาจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ ง น้าทิ้งหรือกากตะกอน
นั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง

-5ข้อ ๑3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะต้องดาเนินการ
ให้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลพื้น ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ และที่เปิดและปิดน้าของโถส้วมและโถปัสสาวะ
ให้สะอาด รวมทั้งต้องบารุงรักษาให้พร้อมใช้งาน
(๒) จัดให้มีน้าใช้ที่สะอาดและเพียงพอสาหรับใช้งาน
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสาหรับทาความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน
(๔) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
(๕) จัดให้มีสายฉีดน้าชาระที่สะอาดและอยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษชาระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้าซึ่งสามารถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษชาระเป็นชนิดที่ไม่สามารถทิ้ง
ลงในโถส้วมได้หรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชาระได้ให้รวบรวบกระดาษชาระที่ใช้แล้วใส่
ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปกาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชาระที่ใช้แล้ว
(๖) ในส้วม ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือระบบระบายอากาศเพื่อการถ่ายเทอากาศที่ดี
(๗) ประตูห้ องส้ ว ม ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่ส ะอาด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้านในที่ส ามารถ
ไขจากด้านนอกได้ โดยประตู ต้องเปิดออกจากด้านใน เป็นบานพับ บานเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอื่น เพื่อให้
สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีหมดสติได้
(8) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ให้นาข้อ 12 มาใช้บังคับกับส้วมสาธารณะด้วยโดยอนุโลม
ประเภทของอาคารหรือสถานที่ที่ให้บริการส้วมสาธารณะซึ่งต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 14 เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่ ต้องดาเนินการให้ส้วม
เคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ โดยให้นาสุขลักษณะในข้อ 13 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม และให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ดให้ มีถังเก็บ กักสิ่ งปฏิกูล ที่ส ามารถรองรั บสิ่ งปฏิ กูล ได้ มากกว่ าถั งเก็ บกั กน้ าสะอาด
โดยท่อระบายและถังเก็บกักสิ่งปฏิกู ลต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือชารุด และสามารถป้องกันสัตว์ แมลง หรือ
พาหะนาโรคได้ ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องมีท่อระบายอากาศที่สูงพ้นหลังคาของยานพาหนะ หรือแพ หรืออยู่
ในตาแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
(๒) เมื่อถังเก็บกักสิ่ งปฏิกูลเต็มหรือ เลิ กใช้งาน ต้องขนสิ่ งปฏิกูลไปกาจัดในระบบกาจัด สิ่ ง
ปฏิกูลที่ได้มาตรฐานตามข้อ 20
(๓) ในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล การระบายน้าทิ้งและกากตะกอนต้องผ่าน
การกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐานตามข้อ 21 วรรคหนึ่ง
(๔) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ในกรณีที่แพใช้เป็ น ที่อยู่อ าศัยประจาหรื อแพที่ มีส้ ว มเคลื่ อนที่ ซึ่งไม่มีถังเก็บกักสิ่ ง ปฏิ กู ล
หรือไม่สามารถสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลไปกาจัดได้ ให้แพดังกล่าวจัดให้มีส้วมไว้บนพื้นดิน โดยให้นา
ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-6ข้อ 15 ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วคราว ต้องจัดให้ส้วมชั่วคราวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ใ ช้บริการ และต้องดาเนินการให้ส้วมชั่วคราวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปิดให้บริก าร
ดังต่อไปนี้
(๑) พื้น ผนัง หลังคา และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง
ทนทานต่อการรับน้าหนัก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริการ และดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ รวมทั้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
(๒) จัดให้มีน้าใช้ที่สะอาดและเพียงพอสาหรับใช้งาน
(๓) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดสาหรับทาความสะอาดมือซึ่งพร้อมใช้งาน
(๔) จัดให้มีสายฉีดน้าชาระที่สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือกระดาษชาระชนิดยุ่ย
และกระจายตัวได้ง่ายเมื่อเปียกน้าซึ่งสามารถทิ้ง ลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดาษชาระเป็นชนิดที่ไม่สามารถ
ทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลไม่สามารถรองรับกระดาษชาระได้ให้รวบรวมกระดาษชาระที่ใช้แล้ว
ใส่ที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีฝาปิดมิดชิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปกาจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระดาษชาระที่ใช้แล้ว
(๕) จัดให้มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล ตาม
ข้อ 14 วรรคหนึ่ง (1) และเมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มต้องขนสิ่งปฏิกูลไปกาจัดในระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวมตาม
ข้อ 20 วรรคหนึ่ง (2)
(๖) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอย่างถูกต้อง และรื้อถอน รวมทั้งปรับ
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๒
สุขลักษณะในการขนส่งสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๑6 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูล ต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มียานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จาเป็นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑8 ที่มีจานวน
เพียงพอกับการให้บริการ
(๒) ดาเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีมาตรการป้องกันกลิ่นในขณะ
ที่ทาการสูบสิ่งปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยในอาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุราคาญ
(๓) ทาความสะอาดท่อสาหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจากสูบ สิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วโดยการสูบน้า
สะอาด จากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และทาความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูล
ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
(๔) ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่ วไหลให้ทาลายเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อแล้วทาความ
สะอาดด้วยน้า
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งานสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ สาหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล

-7(๖) ผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก
และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทาความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้ง
หลังการปฏิบัติงาน
(๗) ต้องทาความสะอาดยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจากที่ออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
หนึ่งครั้ง น้าเสียที่เกิดจากการทาความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบาบัดหรือกาจั ดน้าเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึม
ต้องอยู่ห่างจากแม่น้า คู คลอง หรือแหล่งน้าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร
(๘) ต้องจัดให้มีสถานที่เฉพาะที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอสาหรับจอดเก็บยานพาหนะขนสิง่ ปฏิกูล
(๙) ห้ามนายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามนาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ
(๑๐) ดาเนิ น การอื่ น ใดตามที่รัฐ มนตรีโ ดยคาแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 17 ผู้ มีห น้ าที่จั ดการสิ่ งปฏิกู ล ต้อ งจัดให้ ผู้ ปฏิบัติ งานซึ่ งท าหน้า ที่สู บและขนสิ่ ง ปฏิ กู ล
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 18 ยานพาหนะสาหรับขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด ไม่รั่วซึม
และป้องกันกลิ่น สัตว์ แมลง หรือพาหะนาโรคได้
(๒) ท่อหรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม
(๓) มีอุปกรณ์สูบสิ่งปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดี
(๔) มีช่องเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดประจายานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล เช่น ถังใส่น้า ไม้กวาด
และน้ายาฆ่าเชื้อ
(๕) บนตัว ถังที่ใช้บ รรจุ สิ่ งปฏิกูล ต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนสิ่ งปฏิกูล ” โดยสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ
ในกรณี ที่ ก ารขนสิ่ ง ปฏิ กู ล ด าเนิ น การโดยราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ แ สดงชื่ อ ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ ใช้บรรจุสิ่ง
ปฏิกูล โดยอยู่ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดาเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้
การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงชื่อของราชการส่วนท้องถิ่น นั้นด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที่การขนสิ่งปฏิกูลดาเนินการโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้แสดง
รหัส หรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน ของ
ตัวถังที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ในตาแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมี ความสูงไม่
น้อยกว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ให้แสดงเฉพาะหมายเลข
ทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บสาเนาหลักฐานใบอนุญาตฉบับอื่น ไว้ในยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลเพื่อ
การตรวจสอบ

-8ข้อ ๑9 ในการขนสิ่งปฏิกูล ให้ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดเส้นทาง และออกเอกสารกากับ
การขนสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล
เอกสารกากับการขนสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๓
สุขลักษณะในการกาจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อ 20 ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่
(๑) ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่
(๒) ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน
และวิธีการระบายน้าทิ้งที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 21 ในการระบายน้าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่ านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว น้าทิ้งและกาก
ตะกอนต้ อ งมี ป ริ ม าณไข่ ห นอนพยาธิ แ ละแบคที เ รี ย อี โ คไล (Escherichia coli) ไม่ เ กิ น ปริ ม าณที่ รั ฐ มนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)
ในน้าทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี โดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี และได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 23 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่ งปฏิกูลต้องจัดให้ มีอุ ปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ สาหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อ ๒4 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องทาความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน
หมวด ๓
ใบอนุญาต
----------------------------------------ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการกาจัดสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

-9(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ ใ ดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุขแล้ว
ข้อ ๒6 ผู้ ใ ดประสงค์จ ะขอรับใบอนุญาตตามข้ อ ๒5 ให้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้ พร้อมกับแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)
(๓) หนังสือยินยอมรับกาจัดจากสถานประกอบกิจการกาจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีที่ส่งไปกาจัดที่อื่น)
(๔) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๕) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
(๖) ใบมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(๗) หลักฐานอื่นที่จาเป็น
ข้อ ๒7 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถู กต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้ว นให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการทันที หากไม่สามารถดาเนินการได้ ใน
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนด
ในเทศบัญญัตนิ ี้
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็ น ที่เจ้าพนักงานท้ องถิ่น ไม่ อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่ าช้า
ทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
ข้อ ๒8 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน (หรือตามที่เห็นสมควร) นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ ๒9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อม
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป
และได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในกาหนดหกสิบวัน (หรือตามที่เห็นสมควร)
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว ให้ถือว่าได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด และการประกอบ
กิจการในระหว่างนั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นการดาเนินการของผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตให้ต่ ออายุ
ใบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต หากพ้นกาหนดหกสิบ
วันต้องดาเนินการขอใบอนุญาตใหม่
ข้อ 30 ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญาตตามเทศบัญญัติ นี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็ น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 31 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตนิ ี้

- 11 อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ขน และกาจัด และการออกใบอนุญาต
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ
1.1 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
1.2 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร
2

ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ
2.1 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
2.2 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

3

ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ
3.1 ใบอนุญาตรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
3.2 ใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
3.3 ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล

อัตราค่าธรรมเนียม
80 บาท

200 บาท

5,000 บาท
7,500 บาท
25,000 บาท

- 12 เอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลยางตลาด
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564
1. แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
2. หนังสือให้คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
3. บันทึกข้อความรายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณา
การอนุญาต
4. หนังสือแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
5. หนังสือแจ้งการอนุญาต (เพื่อให้มารับใบอนุญาต)
6. ใบอนุญาต
7. คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
8. แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
9. ใบแทนใบอนุญาต

- 13 คาขอเลขที่............/................
(เจ้าหน้าที่กรอก)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ…………………………………………………………………………
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย.......................................................................................................................... ...........ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...........................................................
..............................................................................................................................................................................
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีที่กฎหมายกาหนด)
 หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกาหนด)
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติท้องถิ่น คือ
1)......................................................................................... ....................................
2).............................................................................................................................
3).............................................................................................................................
4)............................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต
(..................................................)

- 14 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................

- 15 -

ที.่ ........................................

สานักงานเทศบาลตาบลยางตลาด
ถนนถีนานนท์ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..........
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจ
สภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัดของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่
ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในขอบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้
1. .......................................................................................................................... ....................
2. ..............................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ....................
4. .......................................................................................................................................... ....
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนิน การ
พิจารณาการอนุญาต ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิน่

................................................
................................................
................................................

- 16 -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร. 0 4475 6186
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาต
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..........................................
..............................................................................................................................................................................
และได้ออกใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ....................
จากการตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือบาบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ว พบว่า
 ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่น
 ไม่ครบ ดังนี้
1. .......................................................................................................................... ....................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................... ....................
ฉะนั้น จึงมีความเห็นว่า  สมควรอนุญาต
 สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญาต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................................
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

- 17 -

ที.่ ........................................

สานักงานเทศบาลตาบลยางตลาด
ถนนถีนานนท์ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที.่ ...........เดือน...............................พ.ศ. ................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมี
คาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่...............
...........................และต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
................................................
................................................
................................................
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ที.่ ........................................

สานักงานเทศบาลตาบลยางตลาด
ถนนถีนานนท์ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................................................................
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาขออนุญาต เลขที่.....................ลงวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ..................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่าน
มาติดต่อขอรับใบอนุญาต ณ เทศบาลตาบลยางตลาด พร้อมชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน……………….
บาท (............................................................) ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

................................................
................................................
................................................
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ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
อัตราค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..................................................................... )
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่.............................ลงวันที่....................................................................
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในเทศบัญญัตทิ ้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ
4.1 ...................................................................................................................................
4.2 ......................................................................................................................... ..........
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ......................

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน……………………………บาท
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต
ฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 20 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ที.่ ........................................

สานักงานเทศบาลตาบลยางตลาด
ถนนถีนานนท์ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน .............................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาขออนุญาต เลขที่...................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................................
2. หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่…………………………………..
ลงวันที่………………………………………….
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ……………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และเจ้าพนักงานได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนาให้ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัติท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตทิ ้องถิ่น ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้น อาศัยอานาจตามมาตรา 34/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต/
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคาสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
................................................
................................................
................................................
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แบบคาขอใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………...เดือน………………….. พ.ศ. …………
1. ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ....................... ...
โดย............................................................................................................. ........................ผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................ .................................
ที่อยู่เลขที่.........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตาบล...................................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด........ .........................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต
2. พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย
 บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย
2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................ผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
(..............................................)

- 23 ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
.

.

ส่วนของผู้ขอใบแทนใบอนุญาต
ใบรับคาขอใบแทนใบอนุญาต
เลขที่……………….………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
1).......................................................................................................................
2).......................................................................................................................
3).......................................................................................................................
ดังนั้น กรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.........วัน
นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง...................................................
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...............................................................................
เล่มที่......................เลขที่................./.........................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให้............................................สัญชาติ.............
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด... ...........................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
ชื่อสถานประกอบการ...................................................ประเภท................................................
ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่............ตาบล.............................อาเภอ............................จังหวัด. .............................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทาลาย/ชารุดในสาระที่สาคัญ เล่มที่……………………
เลขที่………………./…………………….ซึ่งออกให้เมื่อวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………………….
และจะสิ้นอายุในวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ. ………………
(2) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในเทศบัญญัติท้องถิ่น
(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ. .....................
(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุตามใบอนุญาตฉบับเดิม คือ วันที่.........เดือน…………………
พ.ศ. ....................

(ลงชื่อ)..................................................
(............................................)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คาเตือน (1) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบแทนใบอนุญาตนี้ไว้โ ดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน………………บาท
(2) หากประสงค์จ ะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบแทน
ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุพร้อมเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(มีต่อด้านหลัง)

- 25 (ด้านหลัง)
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
ที่ออก
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่

เลขที่

วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

