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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------- 

หลักการ 
       ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร  สิ่งปลูก

สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบล  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
 

เหตุผล 
       ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐(๑)  และมาตรา  

๔๔  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด     
น้ าเสียในอาคาร  ประกอบมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗   และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล         
จึงจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร   พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------ 

       โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และมาตรา  
๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   และนายอ าเภอแวงน้อย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

       ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เรื่อง  การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565”  

       ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยภายในสิบห้าวัน   

       ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

       ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้านค้า  แพ  คลังสินค้า  ร้านอาหาร  

ส านักงาน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
“อาคารที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 
“ห้องแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว  ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมี 

ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา  และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“ตึกแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมี 

ผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา  ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“บ้านแถว”  หมายความว่า  ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีที่ว่างทางด้านหน้า 

และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา  และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 
“อาคารสาธารณะ”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไปเพ่ือ 

กิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  ศาสนา  นันทนาการ  หรือพาณิชยกรรม   เช่น  โรงมหรสพ  
หอประชุม  โรงแรม  สถานพยาบาล  สนามกีฬา  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  สถานบริการ  สถานประกอบการ  
สถานีรถ  ศาสนสถาน  เป็นต้น 
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“อาคารที่อยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่ 

อาศัยส าหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันส าหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ า  ห้องส้วม  
ทางเดิน  หรือพ้ืนที่ซักล้าง 

“บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ 
ใช้แล้ว 

“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 าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได ้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานองค์การ 

บริหารส่วนต าบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
       ข้อ ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและ

ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
       ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
       ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ

อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

       ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบาย 

น้ า  ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
       ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน้ ามันหรือไขมัน

ในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
       ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
       ข้อ ๑๐  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสีย
ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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       ข้อ ๑๑  ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
       ข้อ ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
       ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  เช่น  พื้นที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  พื้นที่ใน
ชนบท  เป็นต้น 

       ข้อ ๑๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 
 

 
 

      (ลงชื่อ) 
                          (นายชัยวัฒน ์   ทองน้อย) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 
 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) พ.อ.อ............................................................... 
                       (ทวี      บุญช่วย) 
                  นายอ าเภอแวงน้อย 


