
 หนา   ๒๕๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโคงยางโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางและนายอําเภอสูงเนิน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยางตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้   

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะของคน  หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนอุจจาระ

หรือปสสาวะ 

    “การจัดการส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  กระบวนการดําเนินการตั้งแตการรองรับ  การขน  

และการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

    “สวม”  หมายความวา  สถานท่ีที่จัดไวสําหรับถายอุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายความรวมถึง 

ระบบรองรับส่ิงปฏิกูล 

    “สวมสวนรวม”  หมายความวา  สวมที่จัดไวเพ่ือใหบริการเปนการทั่วไปภายในหนวยงานของรัฐ   

เอกชนหรือสถานที่ตาง ๆ  และใหหมายความรวมถึงสวมสาธารณะ  ไมวาจะมีการจัดเก็บคาใชจายหรือไม 

    “สวมเคล่ือนท่ี”  หมายความวา  สวมที่ติดตั้งในยานพาหนะหรือแพ 
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    “สวมชั่วคราว”  หมายความวา  สวมท่ีไมไดสรางเปนการถาวร  และใหหมายความรวมถึง 

สวมประกอบสําเร็จรูป 

    “ถังเก็บกักส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  ถังหรือบอท่ีมีลักษณะท่ีมิดชิด  น้ําซึมผานไมได 

เพ่ือใชเปนท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลจากสวมกอนขนไปกําจัด 

    “การขนส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การสูบส่ิงปฏิกูลจากถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลแลวนําไปยัง 

ระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม 

    “การกําจัดส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  การปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลใหปราศจากมลภาวะ   

สภาพอันนารังเกียจ  หรือการกอใหเกิดโรค  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือทําลาย 

    “กากตะกอน”  หมายความวา  สวนที่เปนของแข็งซึ่งเหลือจากการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

    “เจาพนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลในเขตราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการ

สวนทองถิ่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการขน  หรือกําจัด   

ส่ิงปฏิกูลแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ 

รับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 



 หนา   ๒๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๖ ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่นจะมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน   

หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการขนส่ิงปฏิกูลแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการแลวแตกรณี  และเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูล  นอกจากถาย  

เท  ทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่หรือตามวิธีที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดหรือจัดให 

ขอ ๘ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น   

ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  และกําจัด   

ส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณี  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ ในกรณีท่ีมีการจัดงานมหรสพ  งานเทศกาล  งานแสดงสินคา  การชุมนุม  การชุมนุม 

สาธารณะ  หรือกิจกรรมอืน่ใดในลักษณะทํานองเดยีวกนัซึง่ใชเวลาในการดาํเนนิการตั้งแตสามชั่วโมงขึ้นไป   

ผูจัดหรือผูรับผิดชอบการดําเนินการดังกลาวตองจัดใหมีสวม  สวมสวนรวม  สวมเคล่ือนที่  หรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ 

เมื่อการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จส้ิน  ในกรณีที่มีการติดตั้งสวมเคล่ือนที่หรือสวมชั่วคราว 

ใหผูจัดหรือผูรับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภาพพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวใหเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ  ในการนี้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยในการรื้อถอน 

และปรับสภาพพ้ืนที่ดังกลาว 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ใหราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐจัดใหมีสวมเคล่ือนท่ีหรือสวมชั่วคราว 

ที่ถูกสุขลักษณะสําหรับใหบริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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หมวด  ๒ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และมาตรการเกี่ยวกบัสุขลักษณะในการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 

สวนที ่ ๑ 

สุขลักษณะของหองสวม 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีที่ใหบริการสวมสวนรวมตองดําเนินการ 

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปดใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีฝาปดมิดชิด   

และอยูในสภาพดีไมรั่วซึมตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 

  (๒)  จัดใหมีสบูสําหรับลางมือซึ่งพรอมใชงานได 

  (๓)  ดูแลพ้ืน  ผนัง  เพดาน  โถสวม  โถปสสาวะ  และท่ีกดเปดปดน้ําของโถสวม   

และโถปสสาวะใหสะอาดรวมทั้งตองบํารุงรักษาใหพรอมใชงานได 

  (๔)  จัดใหมีถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลที่มีสภาพดี  ไมชํารุด  ไมแตก  หรือรั่วซึม  สามารถ 

ปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  เมื่อถังเก็บกักส่ิงปฏิกูลเต็มหรือเลิกใชงานตองขนส่ิงปฏิกูลไปกําจัด 

ใหไดมาตรฐาน 

ขอ ๑๒ ยานพาหนะหรือแพที่มีสวมเคล่ือนที่  ใหเจาของยานพาหนะหรือแพตองดําเนินการ 

ใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูที่จัดใหมีสวมชั่วคราวตองดําเนินการใหสวมดังกลาวถูกสุขลักษณะตลอดเวลาที่เปด 

ใหบริการตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

สวนที ่ ๒ 

สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

 

ขอ ๑๔ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น 

ที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  และกําจัด   
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ส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหดําเนินกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองขนส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณที่จําเปนตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ที่มีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

  (๒)  ดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาที่เหมาะสม  โดยตองมีมาตรการปองกันกล่ิน 

ในขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  เพ่ือไมใหรบกวนอาคารสถานที่ใกลเคียงจนเปนเหตุรําคาญ 

  (๓)  ทําความสะอาดทอสําหรับใชสูบส่ิงปฏิกูลหลักจากสูบส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

โดยการสูบน้ําสะอาดจากถัง  เพ่ือลางภายในทอหรือสายสูบ  และทําความสะอาดทอหรือสายสูบดานนอก 

ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

  (๔)  ในกรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกหลน  ใหทําลายเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทําความสะอาดดวยน้ํา 

  (๕)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม  และมีสภาพพรอมใชงาน 

สําหรับผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

จากการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนไวประจํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล   

และตรวจตราควบคุมใหมีการใสอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว 

  (๖)  ผูปฏิบัติงานสูบและขนส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือผามิดชิด  ถุงมือยางหนา  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแข็ง  และตองทําความสะอาด  ถุงมือยางหนา  และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  

ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

  (๗)  ตองทําความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอยางนอย 

วันละหนึ่งครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดตองเขาสูระบบบําบัดหรือกําจัดส่ิงน้ําเสีย  หรือบอซึม  

โดยบอซึมตองอยูหางจากแมน้ํา  คู  คลอง  หรือแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวาสิบเมตร 

  (๘)  ตองจัดใหมีสถานท่ีเฉพาะที่มีขนาดกวางขวางเพียงพอสําหรับจอดเก็บยานพาหนะ 

ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๙)  หามนํายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใชกิจการอื่น  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในที่สาธารณะ 
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ขอ ๑๕ ราชการสวนทองถิ่น  หรือราชการสวนทองถิ่นรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ 

สวนทองถิ่นอื่นที่ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกัน  และบุคคลซึ่งราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  รวมท้ังบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหดําเนินการกิจการรับทําการขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  แลวแตกรณีตองจัดใหผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่สูบและขนส่ิง 

ปฏิกูลไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๖ ยานพาหนะสําหรับขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถังท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีฝาเปดและปดอยูดานบน  โดยสามารถปดไดมิดชิด   

ไมรั่วซึม  และปองกันกล่ินสัตว  และแมลงพาหะนําโรคได 

  (๒)  ทอหรือสายที่ใชสูบส่ิงปฏิกูลตองไมรั่วซึม 

  (๓)  มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบตะกอนหนักได  และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลซึ่งอยูใน 

สภาพที่ใชการไดดี 

  (๔)  มีชองเก็บอุปกรณทําความสะอาดประจํายานพาหนะสูบส่ิงปฏิกูล  เชน  ถังใสน้ํา   

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๕)  บนตัวถงัทีใ่ชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองมีขอความวา  “ใชเฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”  โดยสามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนจากภายนอก 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยราชการสวนทองถิ่น  ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นแสดงชื่อ 

ของราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน

ของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับมอบใหเปนผูขนส่ิงปฏิกูลภายใตการควบคมุดแูล 

ของราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่รับมอบนั้นแสดงชื่อราชการสวนทองถิ่นดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถ 

มองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  พรอมกับแสดงแผนปาย 

ระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทของผูที่ไดรับมอบในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ในกรณีที่การขนส่ิงปฏิกูลดําเนินการโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น  ใหผูที่ไดรับ 

ใบอนุญาตแสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตจากราชการสวนทองถิ่น 
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หลายแหงใหแสดงเฉพาะเลขทะเบียนใบอนุญาตใบแรก  และใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตใบอ่ืนไวท่ียานพาหนะ   

ขนส่ิงปฏิกูลเพ่ือการตรวจสอบ  โดยทุกกรณีตองแสดงแผนปายระบุชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพท 

ของบริษัทหรือเจาของกิจการขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนไวที่ภายนอกตัวถังดานขางทั้งสองดาน 

ของยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยตัวอักษรตองมีความสูง 

ไมนอยกวาสิบเซนติเมตร 

ขอ  ๑๗  ในการขนส่ิงปฏิกูลใหราชการสวนทองถิ่นกําหนดเสนทางและออกเอกสารกํากับ   

การขนสงเพ่ือปองกันการลักลอบทิ้งส่ิงปฏิกูล 

 

สวนที ่ ๓ 

สุขลักษณะในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

ขอ  ๑๘  การกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  การนําน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

แลวไปใชประโยชนหรอืปลอยออกสูส่ิงแวดลอมตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งตองไดมาตรฐาน 

ปริมาณไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล  ดังตอไปนี้ 

 
ประเภท ไขหนอนพยาธิ 

จํานวน/กรัม 

หรือลิตร 

แบคทีเรียอีโคไล 

(Escherichia Coli Bacteria) 

(จํานวน/๑๐๐ กรัม หรือ 

เอ็ม.พี.เอ็น/๑๐๐ มล.) 

๑.  กากตะกอน นอยกวา ๑ นอยกวา ๑๐๓ 

๒.  น้ําท้ิง นอยกวา ๑ นอยกวา ๑๐๓ 

วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจหาไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้ําทิ้ง

ที่ผานการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  และผานการฝกอบรม 

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
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ขอ  ๒๐  ในสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลตองจัดใหมีอปุกรณปองกนัอนัตรายที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

กําจัดส่ิงปฏิกูล  และมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ตลอดจน 

เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตนติดตั้งไว 

ขอ  ๒๑  ผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  ผาปดปาก  

ปดจมูก  และสวมรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  และตองทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางหนา  ผายางกันเปอน  

และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง  ทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๒๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตราชการสวนทองถิ่นจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ   ระบุ  ........) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๒๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา 

แลวเสร็จ  พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ ๒๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่เห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ ๒๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคงยางกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๖๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรอืขอบัญญตันิี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น 

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนในอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

 

ขอ  ๓๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการขน   

ส่ิงปฏิกูลของราชการสวนทองถิ่น  หรือเขตพ้ืนที่ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 



 หนา   ๒๖๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลแกราชการสวนทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๕ 

อัตราคาบริการขัน้สูง 

 

ขอ  ๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณรงค  เตี้ยงสูงเนนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคงยาง   



 

อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการขน กําจัด และการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 

ลูกบาศกเมตรละ  

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร  

 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒ อัตราคากําจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

๒.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 

ลูกบาศกเมตรละ  

๒.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

๒.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร  

 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล  

โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

๓.๑ คาธรรมเนียมรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ฉบับละ  

๓.๒ คาธรรมเนียมรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ  

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาบริการข้ันสูงการใหบริการขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาบริการ 

(บาท) 

๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 

ลูกบาศกเมตรละ  

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร  

 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒ อัตราคากําจัดส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

๒.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 

ลูกบาศกเมตรละ  

๒.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

๒.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร  

 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูล 

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

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

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

โดย...............................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ปรากฏตาม...............................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี ..................................

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

เขต/อําเภอ..................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท..................................... ผูขออนุญาต  

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้  

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก  ……………………………………………… 

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

  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๑)  ...............................................................................................  

๒)  ...............................................................................................  

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

คําขอเลขท่ี......./.................. 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ  

  ไมครบ คือ  

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

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

(๓) ..............................................................  

 

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

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

ตําแหนง...........................................  

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ..............  

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน     ครบ  

  ไมครบ คือ  

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

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

(๓) ..............................................................  

 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..................วัน นับตั้งแตวันนี้ 

เปนตนไป  

 

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

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

ตําแหนง........................................... 

 

 

 

 

 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการส่ิงปฏิกูล 

 

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

   

  (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..............................................................สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี............. ตําบล ..................... อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................................ประเภท............................... 
ตั้งอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี.............. ตําบล ....................... อําเภอ.......................จังหวัด................................ 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... 
  อัตราคาธรรมเนียมปละ........................... บาท (................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี.................... เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ................................... 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด  
ในขอกําหนดของทองถ่ิน 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
        (๔.๑)  ........................................................................................................................................ 
        (๔.๒)  ........................................................................................................................................ 
  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.................... เดือน ................................... พ.ศ. ................... 
  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.....................เดือน .......................................... พ.ศ. ................... 
 
 

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

         เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
  ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
(มีตอดานหลัง) 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


