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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ……. 
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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

เหตุผล 
  ก าหนดให้มีการติดต้ังบ่อดักไขมันกับอาคารท่ีจะปลูกสร้างใหม่ และอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่
เดิมก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จ ากัด ดูแลการติดต้ังระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร่าง 
                                      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ……. 
*****************************************  

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เรื่อง การติดต้ังบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่ มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค าและนายอ าเภอราษีไศลจึงตราข้อบัญญัติไว้ 

 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เรื่อง การติดต้ังบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. …. ” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เมื่อพ้นก าหนด
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 
ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า  หรือการ
กระท าอื่นใดท่ีเป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าท่ีเป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเช่ือมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด      
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันท่ี
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีต้ังอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก 



  (๒) ส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
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  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ ๗ (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้
ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบญัญัตินี้ 
  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง อาทิเช่น พื้นท่ีบนภูเขา พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ี
ในชนบทเป็นต้น 
  ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค ารักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออกประกาศหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี…….เดือน……………พ.ศ. ………. 
 
 
 
                        (นายเลือดไทย ค าโสภา) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 

เห็นชอบ 
 
 
 

(…………………………………) 
   นายอ าเภอราษีไศล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
                       ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ……. 
 
 
 


