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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลทับทันโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทับทันและนายอําเภอสังขะ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับทันนับตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับทันแลวเกาสิบวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
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    “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับทัน   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทับทัน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลทับทันอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทับทัน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทับทัน  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๒  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่องคการบริหารสวนตําบลทับทันจัดไวให  หรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องคการบริหาร 

สวนตําบลทับทันจัดไวให  หรือตามมาตรการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับทันกําหนด 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางพอเพียงและถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๘ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมดิชดิ  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันสัตวแมลงพาหะนําโรคได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น   

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๐ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําการ 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองมีการปฏิบัติการ 

ตามท่ีจําเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บ  โดยไมกอใหเกิดอันตราย 

และการแพรของเชื้อโรค  ตามวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   

ขอ ๑๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับทัน  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถามี) 

  (๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  (๕) ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  (๖) ใบยินยอมใหทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๘) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับทันประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑.๑)  ไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
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      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตราวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค   

      (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดสวม”  และตองแสดงเลขทะเบียน  ใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับทันประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือ  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๒.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๒.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๒.๑.๒)  ตองมีสวนที่ใชบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไปไมแตกไมรั่วไมซึม  ปกปดมิดชิด   

ปองกัน  กล่ินแมลงได  การหกเรี่ยราด  ตกหลน  และการปลิวกระจาย 

      (๒.๑.๓)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  น้ํายาดับกล่ิน   

      (๒.๑.๔)  ตองมีพนักงาน  คนงานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสาธารณสุข 

ตามสมควรหรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลวพนักงานตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวย   

เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแข็ง  มีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

       (๒.๒) สถานีขนถายมูลฝอยตองมีลักษณะและการดําเนินการขนถายท่ีตองดวย 

สุขลักษณะดังตอไปนี้  มีอาคารขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีทําการขนถาย  การระบายอากาศดี   
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แสงสวางท่ีเพียงพอ  มีการปองกันปญหากล่ินจากมูลฝอย  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง  เสียงดังรบกวน  

เหตุรําคาญ  สัตวและแมลงพาหะนําโรค  มีระบบระบายน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยน้ําทิ้ง

ที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  มีอุปกรณ 

หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยไวประจําสถานีขนถาย 

    (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

     (๓.๑)  ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยท่ัวไป  ที่เก็บ   

ขน  ไดไปที่ท่ีสําหรับกําจัด  และตองมีสถานที่สําหรับกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยเปนของตนเอง   

ที่ตั้งของสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการ 

ในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอม 

ของเจาของสถานท่ีที่นําไปกําจัด  เวนแตสถานที่นั้นเปนของตนเอง  แสดงหลักฐานการเปนเจาของ   

หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับทันกําหนดให  แลวแตกรณี 

   (๓.๒) ตองมีระบบบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง   

ดังตอไปนี้  ระบบหมักชนิดไรอากาศ  (Anaerobic  Digestion)  หรือระบบตะกอนเรง  (Activated  Sludge)   

หรือระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง  (Vertical-flow  Constructed  Wetland)  หรือระบบบอผ่ึงหรือบอปรับเสถียร   

(Stabilization  Ponds)  หรื อการ ใช ร ะบบอื่ น ใด ท่ีสามารถดํ า เนินการ ได ต ามห ลักวิ ชาการ   

และสามารถปองกันพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ  และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได   

และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ   

   (๓.๓) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาลโดยวิธีใด

วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธี  ดังนี้  การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา  หรือการหมักทําปุย   

หรือการแปรสภาพมูลฝอยเปนพลังงานหรือเชื้อเพลิงทดแทน  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ   

     (๓.๔) ตองมีพนักงานคนงานท่ีปฏิบัติงานที่มีความรูดานสาธารณสุขตามสมควร 

หรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ ๑๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ   

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๗ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอหรือสาย 

ที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 
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     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๒.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมไมใหเกิดการปลิวกระจายของขยะ 

มีน้ําสกปรกหกเลอะเทอะ  และจัดวางถังขยะ  หรือที่รองรับขยะใหเรียบรอยพรอมทั้งเก็บกวาดขยะ   

ณ  จุดที่เก็บใหสะอาดเรียบรอย 

     (๒.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมลูฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดและกําจัดดวยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๒.๓)  กรณีที่มีการตรวจพบวาถังขยะหรือท่ีรองรับขยะเกิดความเสียหาย   

หรือชํารุดจากการปฏิบัติงานเก็บขนขยะ  ผูรับอนุญาตตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนราคาปจจุบัน 

     (๒.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย 

     (๓.๑)  ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของระบบที่นํามาใชตองตรวจสอบ   

ควบคุมระบบในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ  รวมถึง 

ตองปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน 

     (๓.๒)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยเครงครัดเมื่อพบวามีปญหาไมวากรณีใด ๆ   

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับทันเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และ  ๑๓  โดยอนุโลม 
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ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอใบรับอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทับทัน 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๖ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทับทัน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๓๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับทันเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวรรณ  อปุถมัภ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับทัน   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา        ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษไมเกินลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตรเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรให
คิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)                                                   
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
  (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
      - ปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                              เดือนละ                
      - ปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ - ๕๐๐ ลิตร                                 คิดเปนหนวยละ 
      - ปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป                                         เดือนละ 
  (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  
      - ปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                                                        ครั้งละ 
      - ปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร - ๑ ลูกบาศกเมตร                                    ครั้งละ  
      - ปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร  หนวยละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
อัตราคากําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(ก) คากําจัดสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ คิดในอัตรา                             ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งใหคิดเทากับ 
๑ ลูกบาศกเมตร) 
(ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป เปนรายเดือน 
   ๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                        เดือนละ 
   ๒) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ - ๕๐๐ ลิตร ใหคิดเปนหนวย             หนวยละ 
   ๓) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป                                เดือนละ 
(ข) คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป เปนครั้งคราว 
   ๑) กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                                            หนวยละ  
   ๒) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร - ๑ ลูกบาศกเมตร                        หนวยละ 
   ๓) กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร 
ในอัตราตอหนวย                                                                        หนวยละ  
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยคิดคาบริการ 

(ก) รับทําการเก็บ และขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                            ฉบับละ 
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                                    ฉบับละ 

 
๓๐๐ 

 
 
 
 

๒๐ 
๒๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

๔,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
 
 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

   



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

 

                                      

                      เขียนท่ี...................................................                                                                                                         

                                                              วันท่ี..................เดือน...........................พ.ศ................. 

 

 ขาพเจา...................................................................อายุ...............ป สัญชาติ............................  

โดย ....................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ปรากฏตาม............................................

อยูบานเลขท่ี…………………หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................... ถนน........................แขวง/ตําบล.......................

เขต/อําเภอ…………………..จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท……………………………………… 

 ชื่อสถานประกอบการ..............................................ประเภท……………………..…………………………………… 

ท่ีอยูตั้งเลขท่ี………..…หมูท่ี…………..ตําบล.......................อําเภอ..............................จังหวดั.................................. 

 มีความประสงคขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ประเภท.................................................................... ตอพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน

และเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

          ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

          ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

          ๓. สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 

          ๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

          ๕. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

          ๖. ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

          ๗. สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ.......................................................... 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

          ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

                                                         (ลงชื่อ) ........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                                   (...............................................) 

คําขอเลขท่ี......../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

 (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

๑. ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

           (   ) เห็นสมควรอนุญาต 

           (   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ........................................................................................................ 

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

 

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

            ( ..................................................) 

                  เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                                     วันท่ี......../............./......... 

 

๒. คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

         (   ) อนุญาต 

         (   ) ไมอนุญาต เพราะ............................................................................................................................. 

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

 

(ลงชื่อ)..................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

                                                             (..............................................) 

                                                               วันท่ี......../.............../........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

วันท่ี................... เดือน............................. พศ.................... 

           ขาพเจา......................................................................อายุ...............ป สัญชาติ....................................     

โดย ....................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ปรากฏตาม.............................................

อยูบานเลขท่ี…………………หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.................... ถนน.........................แขวง/ตําบล.......................
เขต/อําเภอ…………………..จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท………………………………………… 

 ชื่อสถานประกอบการ.........................................ประเภท……………………..…………………………………… 

ท่ีอยูตั้งเลขท่ี……..……หมูท่ี………..ตําบล.......................อําเภอ..............................จังหวัด..................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี..................เลขท่ี.........../.................ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ..............
และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เม่ือวันท่ี ........... เดือน....................... พ.ศ. ........................มีความประสงค  

(   ) ขอตอใบอนุญาต  

(   ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เพราะ........................................................................................................ 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางมาดวยแลว ดังนี้ 

(   ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 (   ) สําเนาทะเบียนบาน 

(   ) ใบอนุญาตเดิม 
(   ) หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 
(   ) ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

(   ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก ……………………………….………………………………..……………..….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

        ขาพเจาขอรับรองวา ขอความนี้เปนจริงทุกประการ 

 

                                               (ลงซ่ือ)....................................................ผูตออายุใบอนุญาต 

         /รับใบแทนใบอนุญาต                                                        

     (..................................................) 

 

คําขอเลขท่ี......../........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 
 

 (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

๑. ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

           (   ) เห็นสมควรอนุญาต 

           (   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ........................................................................................................ 

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

 

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

            ( ..................................................) 

                            เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                                     วันท่ี......../............./......... 

 

๒. คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

         (   ) อนุญาต 

         (   ) ไมอนุญาต เพราะ............................................................................................................................. 

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

 

(ลงชื่อ)..................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

                                                             (..............................................) 

                                                                วันท่ี......../........../........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                      

    

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

 

เลมท่ี.................เลขท่ี................./……………. 

             ขอ ๑ เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..........................................อายุ...............ป สัญชาติ.................. 

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................

ตําบล/แขวง....................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 

หมายเลขโทรศัพท................................................. 

   ชื่อสถานประกอบกิจการ ............................................... ประเภท........................................................ 

ตั้งอยูเลขท่ี ..................................หมูท่ี ............... ตําบล ...............อําเภอ.................... จังหวัด.......................... 

หมายเลขโทรศัพท.................................................โทรสาร....................................................... 

  เสียคาธรรมเนียมปละ ............................... บาท (..............................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี.................เลขท่ี...............ลงวันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ..................... 

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดขององคการบริหารสวน

ตําบลทับทัน  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ิน อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

          ขอ ๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ...................................................................................... 
(๒) ......................................................................................                    

ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให เม่ือวันท่ี .............เดือน...............................พ.ศ. .................. 

          ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ เม่ือวันท่ี .............เดือน...............................พ.ศ. .................. 

 

       ลงชื่อ ..................................................... 

              (.....................................................) 

               เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 คําเตือน : ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีไดรับใบอนุญาต                                                    


