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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าตก 

เรื่อง  การติดตั งบ่อดักไขมันบ้าบัดน ้าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------- 

หลักการ 
       ก ำหนดให้มีกำรติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพ่ือบังคับใช้กับอำคำรที่ปลูกสร้ำงใหม่และอำคำรสิ่งปลูก

สร้ำงที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีกำรประกำศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพำะอำคำรปลูกสร้ำงที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบำยน้ ำภำยในต ำบล  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำคุณภำพน้ ำ 
 

เหตุผล 
       ด้วยพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณะสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มำตรำ  ๑๘  มำตรำ  ๒๐(๑)  และมำตรำ  

๔๔  ได้ก ำหนดให้ท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข  ในกำรติดตั้งบ่อดักไขมันบ ำบัด     
น้ ำเสียในอำคำร  ประกอบมำตรำ  ๖๗ (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗   และมำตรำ  ๗๑  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
จึงจ ำเป็นต้องตรำเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าตก 
เรื่อง  การติดตั งบ่อดักไขมันบ้าบัดน ้าเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------ 

       โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก  ว่ำด้วยกำรติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร 

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖๗ (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมำตรำ  ๗๑  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมำตรำ  ๑๘  มำตรำ  ๒๐ (๓)  และมำตรำ  
๔๔  แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก  โดยควำมเห็นชอบ
ของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก  และนำยอ ำเภอทุ่งสง  จึงตรำข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

       ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ  “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก  เรื่อง  กำรติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร  พ.ศ. 2565”  

       ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก  ตั้งแต่ได้ประกำศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตกแล้วเจ็ดวัน   

       ข้อ ๓  บรรดำกฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกำศ  หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

       ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  ตึก  บ้ำน  เรือน  โรง  ร้ำนค้ำ  แพ  คลังสินค้ำ  ร้ำนอำหำร  

ส ำนักงำน  หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืน  ซึ่งบุคคลอำจเข้ำไปอยู่อำศัยหรือใช้สอยได้ 
“อำคำรที่อยู่อำศัย”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรซึ่งโดยปกติบุคคลอำจเข้ำอยู่อำศัยหรือใช้สอยได้ 

ทั้งกลำงวันและกลำงคืนไม่ว่ำจะเป็นกำรอยู่อำศัยอย่ำงถำวรหรือชั่วครำว 
“ห้องแถว”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ก่อสร้ำงต่อเนื่องกันเป็นแถวยำว  ตั้งแต่สองคูหำขึ้นไปมี 

ผนังแบ่งอำคำรเป็นคูหำ  และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“ตึกแถว”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ก่อสร้ำงต่อเนื่องกันเป็นแถวยำวตั้งแต่สองคูหำขึ้นไปมี 

ผนังแบ่งอำคำรเป็นคูหำ  ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“บ้ำนแถว”  หมำยควำมว่ำ  ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัย  ซึ่งมีที่ว่ำงทำงด้ำนหน้ำ 

และด้ำนหลังระหว่ำงรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอำคำรแต่ละคูหำ  และมีควำมสูงไม่เกินสำมชั้น 
“อำคำรสำธำรณะ”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรชุมนุมโดยทั่วไปเพ่ือ 

กิจกรรมทำงรำชกำร  กำรเมือง  กำรศึกษำ  ศำสนำ  นันทนำกำร  หรือพำณิชยกรรม  เช่น  โรงมหรสพ  
หอประชุม  โรงแรม  สถำนพยำบำล  สนำมกีฬำ  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  สถำนบริกำร  สถำนประกอบกำร  
สถำนีรถ  ศำสนสถำน  เป็นต้น 
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“อำคำรที่อยู่อำศัยรวม”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรที่ใช้เป็นที่อยู่ 
อำศัยส ำหรับหลำยครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันส ำหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ ำ  ห้องส้วม  
ทำงเดิน  หรือพ้ืนที่ซักล้ำง 

“บ่อดักไขมัน”  หมำยควำมว่ำ  สิ่งที่ใช้แยกจ ำพวกน้ ำมันและไขมันออกจำกน้ ำซึ่งผ่ำนกำร 
ใช้แล้ว 

“กำรระบำยน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  กำรผันน้ ำ  กำรปล่อยน้ ำ  กำรเทน้ ำ  กำรสำดน้ ำ  หรือ 
กำรกระท ำอ่ืนใดที่เป็นกำรถ่ำยเทน้ ำ 

“แหล่งระบำยน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  ทำงหรือท่อระบำยน้ ำ  ล ำกระโดง  ล ำรำง  คู  คลอง 
แม่น้ ำ  ทะเล  และแหล่งน้ ำสำธำรณะ  แหล่งน้ ำธรรมชำติ  และแหล่งน้ ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทำงเชื่อมหรือ
สำมำรถไหลไปสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำธรรมชำติได ้

“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตั้ง 
       ข้อ ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อำคำรที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบำยน้ ำและ

ยังไม่มีกฎหมำยใดก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรก ำจัดน้ ำมันและไขมันส ำหรับอำคำรประเภทนั้น 
       ข้อ ๖  ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรตำมข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตำมมำตรฐำนที่เจ้ำ

พนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด 
       ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่มีกำรปลูกสร้ำงใหม่ด ำเนินกำรติดตั้งบ่อดักไขมันส ำหรับ

อำคำรนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้ำอยู่อำศัยหรือใช้สอย  และหำกอำคำรใดอยู่ระหว่ำงกำรปลูกสร้ำงใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ด ำเนินกำรติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

       ข้อ ๗  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เข้ำตรวจอำคำรและบริเวณท่ีตั้งอำคำรในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบำย 

น้ ำ  ด ำเนินกำรติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวัน 
       ข้อ ๘  ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรตำมข้อ ๖  ท ำกำรดูแลรักษำ  เก็บขนน้ ำมันหรือไขมัน

ในบ่อดักไขมันไปก ำจัดและซ่อมแซมบ ำรุงรักษำบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ตำมปกติ 
       ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร

ปฏิบัติตำมข้อ ๗ (๑)  ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท 
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       ข้อ ๑๐  ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติตำมข้อ ๗ (๒)  ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท  และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจก ำหนดให้เสีย
ค่ำปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบำทนับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดให้
ด ำเนินกำรติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

       ข้อ ๑๑  ข้อก ำหนดและวิธีกำรติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตำมที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน้ ำตกก ำหนด 

       ข้อ ๑๒  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อบัญญัตินี้ 

       ข้อ ๑๓  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำยกเว้นกำรปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ตำม
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของอำคำรและพ้ืนที่บำงแห่ง  เช่น  พื้นที่บนภูเขำ พ้ืนที่เกษตรกรรม  พื้นที่ใน
ชนบท  เป็นต้น 

       ข้อ ๑๔  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตกรักษำกำรตำมข้อบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจออก
ระเบียบ  ประกำศ  หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกำศ  ณ  วันที่............เดือน...............................พ.ศ................. 
 
 

             (นำยเจริญพงศ์  วงศ์ทอง) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำตก 

 
 
               
เห็นชอบ 
 
   (........................................................) 
                นำยอ ำเภอทุ่งสง 
 


