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โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  ว่าด้วยการ ติดต้ังบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคารในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (2) ประกอบมาตรา  ๗0 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา  18 มาตรา ๒๐ (3) และมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุ คคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  โดยความเห็นชอบของสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  และ
นายอ าเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  เรื่อง การติดต้ังบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖0” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  นับแต่วันถัดจากวัน ท่ีได้     
ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
    “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว  

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “การระบายน้ า ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า และยัง
ไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ 6 ให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 4 ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันส าหรับอาคาร
นั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศั ยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างปลูกสร้างใหม่วันท่ีข้อบัญญัตินี้          
มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  

 
 
 



     -๒- 
 
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีต้ังอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก 
(2) ส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ า ท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า

ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดัก

ไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันเดิมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ ท้ังนี้ รวมถึงการเปล่ียน
บ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีท่ีบ่อดักไขมันเดิมไม่สามารถใช้การได้ด้วย 

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติการตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อ 7 (2)     
ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เ สียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ       
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้
ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประ ชาชนทราบถึงการปฏิบัติ        
ตามข้อบัญญัตินี้  

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตา มความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในแหล่ง
ระบายน้ าประกอบด้วย 

ข้อ ๑3 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออก ประกาศ หรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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