(ร่ าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การจัดการน้าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมัน
ภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. .......

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
ตาบลเขาล้าน อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ร่ าง)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การจัดการน้าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. .......
...................................
หลักการ
กาหนดให้ มีก ารติดตั้งบ่ อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลู กสร้ างใหม่และอาคาร
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอาคารปลู ก สร้ า งที่ มี
การระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้าภายในตาบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้า
เหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และ
มาตรา 44 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บาบัดน้าเสียใน อาคาร ประกอบกับมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้

(ร่ าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เรื่อง การจัดการน้าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. ......
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน ว่าด้วยการจัดการน้า
เสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนส่วนตาบล
เขาล้านและนายอาเภอทับสะแก จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า
“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนส่วนตาบลเขาล้านเรื่อง
การจัดการน้าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. ......”
ข้อ ๒ ข้อบั ญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคั บในเขตองค์การบริห ารส่ว นตาบลเขาล้ าน ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน ” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้ามัน และไขมันออกจากน้า ซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือ
การกระทาอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้า
ทะเล และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้าสาธารณะ หรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
่
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน หรือพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตัง้
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า
และยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกาจัดน้ามัน และไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น
ข้อ ๖ ให้ เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน สาหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการ
ปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

(ร่ าง)
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารที่ มี ก ารระบายน้ า ทิ้ ง ลงหรื อ ไหลไป
สู่แหล่งระบาย น้าดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทาการดูแลรักษา เก็บขนน้ามันหรือไขมัน ใน
บ่อดักไขมันไปกาจัดและซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ ใดขัดขวางการปฏิ บัติห น้ าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้ าหน้า ที่
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรั บไม่เกินห้ าร้ อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้ อ ยบาท นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ครบก าหนดระยะเวลาที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
กาหนดให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ตามความจาเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่ เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น
ข้ อ ๑๓ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาล้ า น รั ก ษาการตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ และ
ให้มีอานาจ ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ
(นายจาเนียร อิ่มทั่ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาล้าน
เห็นชอบ
ลงชื่อ
(

)
นายอาเภอทับสะแก

