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บนัทึกหลกัการและเหตผุลประกอบ 

ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว 
เรื<อง  การจดัการนํ7าเสียภายในอาคารโดยการติดตั 7งบอ่ดกัไขมนั  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

หลกัการ 
 
 กําหนดใหม้กีารตดิตั 0งบ่อดกัไขมนั  เพื:อบงัคบัใชก้บัอาคารที:จะปลกูสรา้งใหมแ่ละอาคาร  สิ:งปลกูสรา้ง
ที:มอียูเ่ดมิก่อนที:จะมกีารประกาศใชข้อ้บญัญตัทิอ้งถิ:น โดยเฉพาะอาคารปลกูสรา้งที:มกีารระบายนํ0าทิ0งลง  หรอื
ไหลไปสูแ่หลง่ระบายนํ0าภายในตาํบล  เพื:อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาคณุภาพของนํ0า  
 

เหตผุล 
 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. QRSR  มาตรา  TU  มาตรา QV (S)  และมาตรา YY                
ไดก้าํหนดใหท้อ้งถิ:นมอีาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงื:อนไข ในการตดิตั 0งบ่อดกัไขมนับาํบดันํ0าเสยีใน
อาคาร ประกอบกบัมาตรา \] (S) แห่งพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และมาตรา ]T แหง่พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ:งแกไ้ขเพิ:มเตมิโดย
พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล (ฉบบัที: ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบญัญตักิําหนด
แผนและขั 0นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ:น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บญัญัติให้ตราเป็น
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   จงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตาํบลนี0 
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                                      ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํ7าเขียว 

เรื<อง  การจดัการนํ7าเสียภายในอาคารโดยการติดตั 7งบอ่ดกัไขมนั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๗ (S)  แหง่พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ:ง
แกไ้ขเพิ:มเตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล (ฉบบัที: ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
กบัมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การ
บรหิารส่วนตําบลวงันํ0าเขยีว  โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํ0าเขยีวและนายอําเภอ
กาํแพงแสน  จงึออกขอ้บญัญตัไิว ้ ดงัต่อไปนี0 
 ขอ้ ๑ ขอ้บญัญตันีิ0เรยีกว่า “ ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํ0าเขยีว เรื:อง การจดัการนํ0าเสยี
ภายในอาคารโดยการตดิตั 0งบ่อดกัไขมนั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขอ้ ๒ ขอ้บญัญตันีิ0ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํ0าเขยีว นบัแต่วนัที:ไดป้ระกาศโดย
เปิดเผย ณ ที:ทาํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํ0าเขยีว เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ บรรดากฎ ระเบยีบ   ขอ้บญัญตั ิ ประกาศ  หรอืคาํสั :งอื:นใดในสว่นที:ไดต้ราไวแ้ลว้ในขอ้บญัญตัิ
นี0  ซึ:งขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตันีิ0 ใหใ้ชข้อ้บญัญตันีิ0แทน 
 ขอ้ ๔ ในขอ้บญัญตันีิ0 
 “อาคาร”  หมายความว่า  ตกึ บา้น  เรอืน รา้นคา้  รา้นอาหาร  สาํนักงานหรอืสิ:งปลูกสรา้ง อย่างอื:น       
ซึ:งบุคคลอาจเขา้อยูอ่าศยัหรอืใชส้อยได ้
 “บ่อดกัไขมนั” หมายความวา่  สิ:งที:ใชแ้ยกจาํพวกนํ0ามนัและไขมนัออกจากนํ0าซึ:งผา่นการใชแ้ลว้ 
 “การระบายนํ0า”  หมายความวา่  การผนันํ0า  การปล่อยนํ0า  การเทนํ0า  การสาดนํ0า  หรอืการกระทาํอื:น
ใดที:เป็นการถ่ายเทนํ0า 
 “แหล่งระบายนํ0า”  หมายความว่า  ทางหรอืท่อระบายนํ0า  ลํากระโดง  ลําราง  คู คลอง  แม่นํ0า ทะเล  
และแหล่งนํ0าสาธารณะ  แหล่งนํ0าธรรมชาต ิ และแหล่งนํ0าที:เป็นของเอกชนซึ:งมทีางเชื:อมต่อหรอืสามารถไหล
ไปสูแ่หลง่นํ0าสาธารณะหรอืแหลง่นํ0าธรรมชาตไิด ้
 “เจา้พนกังานทอ้งถิ:น”  หมายความวา่ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํ0าเขยีว 
 “พนกังานเจา้หน้าที:”  หมายความวา่  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และพนกังานองคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบลที:เจา้พนกังานทอ้งถิ:นแต่งตั 0ง 
 ขอ้ ๕ ขอ้บญัญตันีิ0ใหใ้ชบ้งัคบัแก่อาคารที:มกีารระบายนํ0าทิ0งลงหรอืไหลไปสูแ่หล่งระบายนํ0าและยงัไม่
มกีฎหมายใดกาํหนดมาตรการเกี:ยวกบัการกาํจดันํ0ามนัและไขมนัสาํหรบัอาคารประเภทนั 0น 
 ขอ้ ๖ ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารตามขอ้ ๕  ตดิตั 0งบ่อดกัไขมนัตามมาตรฐานที:เจา้พนักงาน
ทอ้งถิ:นประกาศกาํหนด      
 ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารที:มกีารปลกูสรา้งใหมด่าํเนินการตดิตั 0งบ่อดกัไขมนัสาํหรบัอาคารนั 0น
ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเขา้อยูอ่าศยัหรอืใชส้อย  และหากอาคารใดอยูร่ะหว่างการปลกูสรา้งใหมใ่นวนัที:ขอ้บญัญตันีิ0มี
ผลใชบ้งัคบั 
กใ็หด้าํเนินการตดิตั 0งบอ่ดกัไขมนัเชน่เดยีวกนั     
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ขอ้ ๗ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ:นและพนกังานเจา้หน้าที:มอีาํนาจหน้าที:ดงัต่อไปนี0 

 (๑) เขา้ตรวจอาคารและบรเิวณที:ตั 0งอาคารในระหวา่งพระอาทติยข์ึ0นและตก 
 (๒) สั :งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที:มีการระบายนํ0 าทิ0งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายนํ0 า
ดาํเนินการตดิตั 0งบ่อดกัไขมนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนั 
 ขอ้ ๘ ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองตามขอ้ ๖  ทําการดูแลรกัษา  เกบ็ขนนํ0ามนัหรอืไขมนัในบ่อดกั
ไขมนัไปกาํจดัและซ่อมแซมบาํรงุรกัษาบ่อดกัไขมนัใหอ้ยูใ่นสภาพที:ใชก้ารไดต้ามปกต ิ
 ขอ้ ๙ ผูใ้ดขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที:ของเจ้าพนักงานท้องถิ:นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที:ในการปฏบิตัิ
ตาม      ขอ้ ๗ (๑)  ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหนึ:งพนับาท 
 ขอ้ ๑๐  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามคําสั :งของเจา้พนักงานทอ้งถิ:นหรอืพนักงานเจา้หน้าที:ตามขอ้ ๗ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้รอ้ยบาท  และเจา้พนกังานทอ้งถิ:นอาจกําหนดใหเ้สยีค่าปรบัอกีไม่เกนิวนัละสองรอ้ย
บาทนับแต่วนัถัดจากวนัครบกําหนดระยะเวลาที:เจ้าพนักงานท้องถิ:นหรือพนักงานเจ้าหน้าที:กําหนดให้
ดาํเนินการตดิตั 0งบ่อดกัไขมนันั 0นเป็นตน้ไป  จนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 
 ข้อ ๑๑  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ:นประกาศและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบตัิตาม
ขอ้บญัญตันีิ0 
 ขอ้ ๑๒ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ:นมอีํานาจในการพจิารณายกเวน้การปฏบิตัติามขอ้บญัญตันีิ0ตามความ
จาํเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื0นที:บางแหง่   
 ขอ้ ๑๓ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํ0าเขยีวรกัษาการตามขอ้บญัญตันีิ0  และใหม้อีํานาจออก
ประกาศหรอืคาํสั :งเพื:อปฏบิตักิารเป็นไปตามขอ้บญัญตันีิ0 

            ทั 0งนี0ตั 0งแต่บดันี0เป็นตน้ไป 
                                      ประกาศ ณ  วนัที:        เดอืน             พ.ศ.  
 
             
            (นายสมพร  ภพกัตรจ์นัทร)์ 
            นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํ0าเขยีว  
 
 
 
   
                                  เห็นชอบ 

 

    (ลงช่ือ) 

        

                (..........................................................) 

                        นายอำเภอกำแพงแสน 

 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 

ข"อกำหนดมาตรฐานขนาดบ/อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก/อสร"างบ/อดักไขมัน 

๑.มาตรฐานขนาดบ่อดกัไขมนั 
 ๑.๑  มาตรฐานขนาดบ่อดกัไขมนัแบบวงขอบซเีมนตส์าํหรบับา้นพกัอาศยั 

จาํนวนคน ปรมิาตราบ่อที:ตอ้งการ 
(ลบ.ม.) 

ขนาดบอ่ (ม.) จาํนวนบอ่ 
(บอ่) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ความลกึนํ0า 

๕ ๐.๑๗ ๐.๘ ๐.๔๐ ๑ 
๕-๑๐ ๐.๓๔ ๐.๘ ๐.๗๐ ๑ 
๑๐-๑๕ ๐.๕๑ ๑.๐ ๐.๗๐ ๑ 
๑๕-๒๐ ๐.๖๘ ๑.๒ ๐.๖๐ ๑ 
๒๐-๒๕ ๐.๘๕ ๑.๒ ๐.๘๐ ๑ 

 
 ๑.๒  มาตรฐานขนาดบอ่ดกัไขมนัแบบวงขอบซเีมนตส์าํหรบัสถานประกอบการขนาดเลก็ 

จาํนวนคน ปรมิาตรบ่อที:ตอ้งการ 
(ลบ.ม.) 

ขนาดบอ่ (ม.) จาํนวนบอ่ 
(บอ่) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ความลกึนํ0า 

๒๕-๓๐ ๑.๐๒ ๑.๐ ๐.๗๐ ๒ 
๓๐-๓๕ ๑.๑๙ ๑.๐ ๐.๘๐ ๒ 
๓๕-๔๐ ๑.๓๖ ๑.๒ ๐.๖๐ ๒ 
๔๐-๔๕ ๑.๕๓ ๑.๒ ๐.๗๐ ๒ 
๔๕-๕๐ ๑.๗ ๑.๒ ๐.๘๐ ๒ 

 
 ๑.๓  มาตรฐานขนาดบ่อดกัไขมนัแบบสรา้งในที:  สาํหรบัสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ขนาดพื0นที: 
(ตารางเมตร) 

ปรมิาตรบ่อที:
ตอ้งการ (ลบ.ม.) 

ขนาดบอ่  (ม.) 

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ความลกึนํ0า  ยาว 
๑๐ ๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ 

๑๐-๒๕ ๐.๔๗ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๑.๓๐ 
๒๕-๕๐ ๐.๙๖ ๐.๗๕ ๐.๘๐ ๑.๖๐ 
๔๐-๗๕ ๑.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐ ๒.๐๐ 
๗๕-๑๐๐ ๑.๙๔ ๐.๘๐ ๑.๑๐ ๒.๒๐ 
๑๐๐-๑๒๕ ๒.๔๕ ๐.๘๕ ๑.๒๐ ๒.๔๐ 
๑๒๕-๑๕๐ ๒.๘๒ ๐.๙๐ ๑.๒๐ ๒.๖๐ 
๑๕๐-๑๗๕ ๓.๓๘ ๑.๐๐ ๑.๓๐ ๒.๖๐ 
๑๗๕-๒๐๐ ๓.๗๘ ๑.๐๐ ๑.๓๕ ๒.๘๐ 

 

๒.  แบบมาตรฐานการก=อสร>างบ=อดักไขมัน 



     ใช>แบบมาตรฐานการก=อสร>างของกรมควบคุมมลพิษ  จำนวน  ๓  ฉบับ  ตามเอกสารแนบท>าย 
 


