
 

 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 เร่ือง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน า้เสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 
 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน ้าเสียในอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 

 

หลกัการ  
 

 ให้มีขอ้บญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้  ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมนับ าบดัน ้ าเสีย 
ในอาคาร 
 

 

เหตุผล 
 

 ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓)  และมาตรา ๔๔ 
ไดก้ าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้ า
เสียในอาคาร ประกอบกบัมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  บญัญติัให้ตราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นตอ้ง
ตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน ้าเสียในอาคาร พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

************  

 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒)  และมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และมาตรา ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓)  และมาตรา ๔๔  แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อนัมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการก าจดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา ๕๖  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้และ
นายอ าเภอแก่งคอย  จึงออกขอ้บญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้  เร่ือง  การติดตั้งบ่อดกั
ไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ขอ้ ๒ ขอ้บญัญัติน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคลอ้  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

 ขอ้ ๔ ในขอ้บญัญติัน้ี 

 “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  ส านักงานหรือส่ิงปลูกสร้าง 
อยา่งอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูอ่าศยัหรือใชส้อยได ้
 “บ่อดกัไขมนั” หมายความวา่  ส่ิงท่ีใชแ้ยกจ าพวกน ้ามนัและไขมนัออกจากน ้าซ่ึงผา่นการใชแ้ลว้ 
 “การระบายน ้ า”  หมายความว่า  การผนัน ้ า  การปล่อยน ้ า  การเทน ้ า  การสาดน ้ า  หรือการ
กระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการถ่ายเทน ้า 
 

 

 

 

 



๒ 

 

 “แหล่งระบายน ้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน ้ า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  คลอง  แม่น ้ า  
ทะเล  และแหล่งน ้ าสาธารณะ  แหล่งน ้ าธรรมชาติ  และแหล่งน ้ าท่ีเป็นของเอกชนซ่ึงมีทางเช่ือมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติได ้
 “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 “พนักงานเจา้หน้าท่ี”  หมายความว่า  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้ง 
 ขอ้ ๕ ขอ้บญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัแก่อาคารท่ีมีการระบายน ้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน ้ า
และยงัไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการก าจดัน ้ามนัและไขมนัส าหรับอาคารประเภทนั้น 

 ขอ้ ๖ ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตามขอ้ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมนัตามมาตรฐานท่ีเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 
 ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัส าหรับ
อาคารนั้นให้แลว้เสร็จก่อนเขา้อยู่อาศยัหรือใชส้อย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วนัท่ีขอ้บญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัก็ใหด้ าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัเช่นเดียวกนั 

 ขอ้ ๗ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (๑)    เขา้ตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นและตก 

 (๒)  สั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการระบายน ้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน ้ า
ด าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั 

 ขอ้ ๘ ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองตามขอ้ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน ้ ามนัหรือไขมนัใน
บ่อดกัไขมนัไปก าจดัและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดกัไขมนัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามปกติ 

 ขอ้ ๙ ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการ
ปฏิบติัตามขอ้ ๗ (๑)  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

 ขอ้ ๑๐  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีตามขอ้ ๗ (๒) 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวนั
ละสองร้อยบาทนบัแต่วดัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หน้าท่ี
ก าหนดใหด้ าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนันั้นเป็นตน้ไป  จนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ ๑๑   ให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกาศและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบติั
ตามขอ้บญัญติัน้ี 

 ขอ้ ๑๒ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้การปฏิบติัตามขอ้บญัญติัน้ีตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง  อาทิเช่น  พื้นท่ีบนภูเขา  พื้นท่ีเกษตรกรรม  
พื้นท่ีในชนบท  เป็นตน้ 



๓ 

 

 ขอ้ ๑๓ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลรักษาการตามขอ้บญัญติัน้ี  และใหมี้อ านาจออก
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการเป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี               เดือน                พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

     นายทนงยทุธ   จนัทกูล 
    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ 
 

 

                 เห็นชอบ 

 

 

 นายดุรงคฤ์ทธ์ิ   ศิริวฒันพนัธ์ 
                     นายอ าเภอแก่งคอย 
 

 

 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
เร่ือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   

เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมนับำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕  
------------------------------------- 

 
  ด้วยนายอำเภอแก่งคอยได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อแล้ว  เมื่อการประชุมสภาฯ สมัยสามั  ญ  สมัยที่ ๔/
๒๕๖๕   ครั้งที่  ๑  วันที่  ๑๗  สิงหาคม   ๒๕๖๕  มาเพ่ือประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม และมาตรา ๘๗  ประกอบกับมาตรา ๒๙  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคล้อ  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ทั้งนี้  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ  ณ วันที่    ๔    เดอืนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
  
          (ลงชื่อ) 

( นายทนงยุทธ   จันทกูล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบดัน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑.เหตุผลในการส่งเร่ืองมาประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
  มีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 กฎหมายแม่บทก าหนดใหต้อ้งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
 

๒.แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แก้ไขเพิม่เติม 

 ช่ือขอ้บญัญติัสอดคลอ้งกบัสาระส าคญัของขอ้บญัญติั 

 ค าปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว  เช่น  ยกเลิก  ปรับปรุง  แก้ไขเพิ่มเติม   
ตามเป็นฉบบัใหม่ 
 บทอาศยัอ านาจในการตราขอ้บญัญติัถูกตอ้งและครบถว้นตามกฎหมายแม่บทแลว้ 
 ก าหนดบทรักษาการถูกตอ้งแลว้ 
 ลงวนัท่ีทา้ยประกาศแลว้ 
 

 ขอรับรองว่าการส่งขอ้บญัญติัในเร่ืองน้ีไดด้ าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การประกาศเร่ืองในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙  ลงวนัท่ี   ๑   กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๑ แลว้ 
  

 

      ลงช่ือ  ..................................................................... 
                   (นายทนงยทุธ   จนัทกูล) 
                     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคลอ้ 
 

 

 

 


