
สรุปสาระส าคัญ  
(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา  

เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมนับ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ...  
เพ่ือประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 8 – 24 มิถุนายน 2565 

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

1. อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือส่ิงปลูกสร้าง 
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

2. บ่อดักไขมัน  หมายความว่า  สิ่งท่ีใช้แยกจ าพวกน  ามันและไขมันออกจากน  าซึ่งผ่าน 
การใช้แล้ว 

3. ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน  าทิ งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน  า ไม่ว่าจะเป็น 
แหล่งน  าสาธารณะหรือแหล่งน  าธรรมชาติ 

4. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ติดตั งบ่อดักไขมันตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
มาตรฐานท่ีนายก อบต.แม่เปา ประกาศก าหนด โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการ
ปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
สอย   

5. หากไม่ติดตั งบ่อดักไขมัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และต้องเสียค่าปรับ 
เป็นรายวันอีกไม่เกินละวันละ 200 บาท จนกว่าจะติดตั งบ่อดักไขมัน 

6. อาคารท่ีมีอยูก่่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี จะมีผลบังคับใช้ ไม่ต้องติดตั งบ่อดักไขมันก็ได้ แต่  
อบต.เปา อาจขอความร่วมมือให้ติดตั งได้โดยเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

7. วันท่ีมีผลบังคับใช้ เมื่อ สภา อบต.แม่เปา และนายอ าเภอพญาเม็งราย ได้พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบแล้ว และ ได้ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งบังคับใช้เมื่อไหร่ อบต.แม่เปา 
จะแจ้งและประกาศให้ทราบอีกครั งหนึ่ง) 
 
หมายเหตุ  ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกลับมายัง อบต.แม่เปา ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี  

1. ทางเว็บไซต์ อบต.แม่เปา www.maepao.go.th 
2. ทางกล่องรับฟังความคิดเห็น ณ อบต.แม่เปา หรือ ตามท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
3. ทาง “เฟสบุ๊ค” ของ อบต.แม่เปา 
4. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-788179 ต่อ 20 

 
 

http://www.maepao.go.th/


(ร่าง) 
 

ข้อบัญญัต ิ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 

 

 

เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  

พ.ศ. ... 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 

อ าเภอพญาเม็งราย   จังหวัดเชยีงราย 



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 

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

หลักการ 
       เพ่ือให้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร โดยก าหนดให้มีการ

ติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร  เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน  าทิ งลงหรือไหล
ไปสู่แหล่งระบายน  าภายในต าบล  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน  า 
 

เหตุผล 
       ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๘  มาตรา  

๒๐ (3)  และมาตรา  ๔๔  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการติดตั ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร  ประกอบมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และ มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จึง
จ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

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

       โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา  ว่าด้วยการติดตั งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒)  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และ
มาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อันเป็นพระราชบัญญัติที่
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปาโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปาและนายอ าเภอพญาเม็งราย จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี  

             ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา  เรื่อง  การติดตั งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร  พ.ศ. ...”  
      ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปาตั งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
             ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี   ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

     ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

หมวด 1 
บททั่วไป 

---------------------- 

       ข้อ 5  ในข้อบัญญัตินี  
      “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
      “บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน  ามันและไขมันออกจากน  าซึ่งผ่านการ 

ใช้แล้ว 
      “การระบายน  า”  หมายความว่า  การผันน  า  การปล่อยน  า  การเทน  า  การสาดน  า  หรือ 

การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน  า 
      “แหล่งระบายน  า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน  า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  คลอง 

แม่น  า ทะเล และแหล่งน  าสาธารณะ แหล่งน  าธรรมชาติ และแหล่งน  าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือแหล่งน  าธรรมชาติได้ 



           “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปาหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 
           “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา  หรือพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั ง 

       ข้อ 6  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน  าทิ งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน  าและ
ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน  ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั น 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมัน 

---------------------- 

       ข้อ 7  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ติดตั งบ่อดักไขมันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

       ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี มีผลบังคับใช้ก็ให้ด าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

       ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน  ามันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

หมวด 3 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ 

---------------------- 

       ข้อ 9  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี    
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นและพระอาทิตย์ตก หรือ

ในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน  าทิ งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบาย 

น  า  ด าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
       ข้อ ๑0  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัตินี  
       ข้อ ๑1  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื นที่บางแห่ง  อาทิเช่น  พื นที่บนภูเขา พื นที่เกษตรกรรม  
พื นที่ในชนบท  เป็นต้น 

หมวด 4 
บทก าหนดโทษ 
---------------------- 

       ข้อ 12  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามข้อ 9 (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



       ข้อ 13  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามข้อ 9 (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสีย
ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้
ด าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันนั นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

       ข้อ 14 อาคารใดที่มีอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา ขอ
ความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั นได้สมัครใจในการติดตั งบ่อดักไขมันเพ่ือบ าบัดน  าเสียในอาคาร 

        ประกาศ ณ วันที ่...................................... 

 

       (ลงชื่อ)............................................. 
                                                                                   (                            ) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 

 
       เห็นชอบ 
 
   (                         ) 
    นายอ าเภอพญาเม็งราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


