
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และ 
เรื่อง  การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 

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

        ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จ านวน 2 เรื่อง  ได้แก่  1. เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2565 และ 2. เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และนายอ าเภอเมืองแพร่ ได้ลงนาม  
ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น  

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

        1. เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  
        2. เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565    
        โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แล้วสิบห้าวัน 
 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 

(นายสมบัติ  มะโนนัย) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

 



  

 
 
 

 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 

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

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่ เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า                
ซึ่งมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้กระท าได้โดยการตรา
เป็นข้อบัญญัต ิ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ. 2565 
 
    โดยที่ เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ว่าด้วยการควบคุม            
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยม้า และนายอ าเภอเมืองแพร่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

    ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565” 

    ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า แล้วสิบห้าวัน  

    ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยง้กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

    ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้ 

  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิน่ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
   “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสตัว์โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการ
ควบคมุของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 

/ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ 
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    ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน      
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลห้วยม้า เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้   
     (๑) สุนัข 
     (๒) แมว 
     (๓) โค 
     (๔) กระบือ 
     (๕) สุกร 
     (๖) ไก ่
     (๗) เป็ด 
    (8) ม้า 
    (9) ลา 
  (10) แพะ 
  (11) แกะ 
           (12) นก 
  (13) กระต่าย 
  (14) หนู 
  (15) ห่าน 
  (16) สัตว์เลื้อยคลาน 
   (17) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้ 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
ก็ได้ 

    ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ 
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

   (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ า 
และบ าบดัของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

             / (2)  รักษาสถานที่ 
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     (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม      
หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
     (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกัน  
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควันและไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
     (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
     (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก
การควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อ่ืนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล กรณี
เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง
โดยสงัเกตได้อย่างชัดเจน 
    (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
     (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้ อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ          
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งขอ้บังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

    ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน
มากหรือเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดเพ่ือการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค 
หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไป
ให้พ้นจากที่นัน้โดยสะดวกและเหมาะสม 
     (๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 
     (๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น
จนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
     (๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
     (๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ 
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
     (๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ 

    ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

    การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่งอากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้อง
มีระยะหา่งจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะพอสมควร 

  /ผู้ขออนุญาต 
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   ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด           

พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อยา่งละ ๑ ชุด 
   (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
   (๔ )  เ อกส า รหรื อหลั กฐ าน อ่ืนที่ เ จ้ าพนั ก ง านท้ อ ง ถิ่ น เ ห็ นสมคว ร เ รี ย ก เ พ่ิ ม เ ติ ม                    
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มเีหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป 
ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

 ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

 ข้อ ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 

 ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้นหรือสมควร
ก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

 ข้อ ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
    (๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา  
ท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. ๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ       
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นได ้
              /(๓) แนะน า 
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                     (๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ         
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 
   (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
   (๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยม้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับได้ตามอัตราที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก าหนดไว้ 

 ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก 
ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565    
  
       
 
          (นายสมบัติ  มะโนนัย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
 
 

       เห็นชอบ 
 

 
 
       (นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ) 
           นายอ าเภอเมืองแพร่ 
 



 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
.......................................................... 

 
หลักการ 

  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
จากน ้าเสีย ซึ่งให้ความส้าคัญกับการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลด
ปริมาณน ้าเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน ้าให้ดีขึ น ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินงานขององค์การบริหาร    
ส่วนต้าบลห้วยม้า สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  จึงเห็นควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   
 
 

เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า เห็นว่าการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในอาคารและ
ครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน ้า ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา 16 (18) ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน ้าเสีย  
จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
เรื่อง   การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

…………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน ้าเสียในอาคาร  

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า และนายอ้าเภอเมืองแพร่  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี  
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า เรื่อง การติดตั งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน ้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า ตั งแตว่ันถัดจากวันประกาศโดย
เปิดเผย  ณ  ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า แล้วสิบห้าวัน  
 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค้าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี  หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับขอ้บัญญัตินี  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี  
         “อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาหาร  ส้านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  
         “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ้าพวกน ้ามันและไขมันออกจากน ้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
         “การระบายน ้า”  หมายความว่า  การผันน ้า  การปล่อยน ้า   การเทน ้า  การสาดน ้า  หรือการ
กระท้าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน ้า 
         “แหล่งระบายน ้า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน ้า  ล้ากระโดง  ล้าราง  คู  คลอง 
แม่น ้า และแหล่งน ้าสาธารณะ แหล่งน ้าธรรมชาติ และแหล่งน ้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือแหล่งน ้าธรรมชาติได ้
         “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า 
         “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า  หรือพนักงาน
ส่วนต้าบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแตง่ตั ง 
 ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน ้าทิ งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน ้า และยังไม่
มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน ้ามันและไขมันส้าหรับอาคารประเภทนั น  

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก้าหนด  

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด้าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันส้าหรับอาคาร
นั นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติ
นี มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด้าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  

 
 
                   /ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงาน 
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ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าทีแ่ละอ้านาจ ดังต่อไปนี  

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก 
(๒)  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน ้าทิ งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง    

ระบายน ้าด้าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน         
  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท้าการดูแลรักษา  เก็บขนน ้ามันหรือไขมันในบ่อ

ดักไขมันไปก้าจัด  และซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ 

ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก้าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก้าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนดให้
ด้าเนินการติดตั งบ่อดักไขมันนั นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัตใิห้ถูกต้อง 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี  

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ตามความ
จ้าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื นที่บางแห่ง  เช่น พื นทีบ่นภูเขา พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ในชนบท 
เป็นต้น 

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า รกัษาการตามข้อบัญญัตินี  และให้มีอ้านาจออก
ประกาศหรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

 
ประกาศ ณ วันที่  4   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

      
(นายสมบัติ  มะโนนัย) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า 
 
 

                    เห็นชอบ 
 
 
 
          (นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ) 
              นายอ้าเภอเมืองแพร่ 
 
 
 
 


