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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

เรื่อง การจัดการน้ าเสียในอาคารและติดต้ังบ่อดักไขมัน 
ภายในบริเวณอาคารและท่ีดิน พ.ศ. ....... 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

เรื่อง การจัดการน้ าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. ....... 

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

หลักการ 

  ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร  
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มี 
การระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า 

เหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และ 
มาตรา 44 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียใน อาคาร ประกอบกับมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้ตราเป็นขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

เรื่อง การจัดการน้ าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. ...... 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ว่าด้วยการจัดการน้ า
เสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนส่วนต าบล  
เขาล้านและนายอ าเภอทับสะแก จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลเขาล้านเรื่อง  
การจัดการน้ าเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน พ.ศ. ......”  
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  
  ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  
ในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามัน และไขมันออกจากน้ า ซึ่งผ่าน 
การใช้แล้ว  
  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือ 
การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า  
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  
 ่  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หรือพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง  
  ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามัน และไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน  
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน ส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการ
ปลูกสร้างใหม ่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน   
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  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  
   (๒) สั่ ง ให้ เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ า ทิ้ ง  ลงหรือไหลไป 
สู่แหล่งระบาย น้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมัน ใน 
บ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ  
สองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ 
ตามข้อบัญญัตินี้  
  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่  เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 
  ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอ านาจ ออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
    

  ประกาศ ณ วันที่  

     ลงชื่อ 

(นายจ าเนียร อิ่มทั่ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

                     เห็นชอบ 

ลงชื่อ 

        (                                      ) 

               นายอ าเภอทับสะแก 

 


