ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 และ
เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
*********************************
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2565 และ 2. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่ อยสัตว์ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และนายอาเภอเมืองแพร่ ได้ลงนาม
ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
2. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยม้า อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แล้วสิบห้าวัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ มะโนนัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565
.............................................

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เ กิ ด จากสั ต ว์ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยม้ า
ซึ่งมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทาได้โดยการตรา
เป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2565
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยม้ า ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไ ขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่ งพระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยม้า และนายอาเภอเมืองแพร่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า แล้วสิบห้าวัน
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้ แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนั กงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อบัญญัตินี้
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิน่
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
/ข้อ 5 เพื่อประโยชน์

-2ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ ในการรั กษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เ หมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้ อ งถิ่น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เ กิ ดจากสั ตว์ ให้ พื้ น ที่ ใ นเขตอ านาจขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลห้วยม้า เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) ไก่
(๗) เป็ด
(8) ม้า
(9) ลา
(10) แพะ
(11) แกะ
(12) นก
(13) กระต่าย
(14) หนู
(15) ห่าน
(16) สัตว์เลื้อยคลาน
(17) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอานาจกาหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ก็ได้
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้ าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้า
และบาบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ
/ (2) รักษาสถานที่

-3(๒) รั ก ษาสถานที่เลี้ ย งสั ตว์ใ ห้ ส ะอาดอยู่เสมอ ให้ ถูกสุ ขลั กษณะ ไม่ปล่ อ ยให้ เป็ นที่ส ะสม
หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควันและไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก
การควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล กรณี
เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง
โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๗) ควบคุ ม ดู แ ลสั ต ว์ ข องตนมิ ใ ห้ ก่ อ อั น ตรายหรื อ ร าคาญแก่ ผู้ อื่ น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวน
มากหรือเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดเพื่อการ
ดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไป
ให้พ้นจากที่นนั้ โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้าสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น
จนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและมีจานวนเพียงพอ
ข้อ ๙ หลั งจากที่ข้อบั ญญัตินี้ มีผ ลบังคับใช้ ผู้ ใดประสงค์จะเลี้ ยงสั ตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับ ความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่งอากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้อง
มีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้าสาธารณะพอสมควร
/ผู้ขออนุญาต

-4ผู้ ข ออนุ ญ าตดั ง กล่ า วให้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบและเงื่ อ นไขที่ ก าหนด
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เ อก ส า ร หรื อ ห ลั กฐ า น อื่ น ที่ เ จ้ าพ นั ก ง าน ท้ อ ง ถิ่ น เ ห็ นส ม ค ว รเ รี ย ก เพิ่ ม เ ติ ม
เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มเี หตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป
ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ย งหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้ อ ๑๓ หากเจ้ า ของสั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอานาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้ คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร
ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเ ดือดร้อนราคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้นหรือสมควร
กาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
ข้อ ๑๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ทาการเพื่อตรวจสอบ หรื อควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นได้
/(๓) แนะนา

-5(๓) แนะน าให้ เ จ้ า ของสั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๕) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อานาจปรับได้ตามอัตราที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กาหนดไว้
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริ หารส่ว นตาบลห้วยม้า รักษาการตามข้อบัญญัติ นี้ และให้มีอานาจออก
ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัตกิ ารให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ มะโนนัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า

เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ)
นายอาเภอเมืองแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
..........................................................
หลักการ
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
จากน้าเสีย ซึ่งให้ความส้าคัญกับการจัดการระบบบ้าบัดน้าเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลด
ปริ มาณน้ าเสี ยและเป็ น การปรับ ปรุงคุณภาพน้าให้ ดีขึน ดังนัน เพื่อให้ การด้าเนิน งานขององค์การบริห าร
ส่วนต้าบลห้วยม้า สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตังบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
เหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลห้ ว ยม้ า เห็ น ว่ า การจั ด การระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ในอาคารและ
ครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้า ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา 16 (18) ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม้า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
……………………………………
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า เรื่อง การติดตังบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้าเสียในอาคาร
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า และนายอ้าเภอเมืองแพร่ จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า เรื่อง การติดตังบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า ตังแต่วันถัดจากวันประกาศโดย
เปิดเผย ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า แล้วสิบห้าวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค้าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินีแทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส้านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ้าพวกน้ามันและไขมันออกจากน้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือการ
กระท้าอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ล้ากระโดง ล้าราง คู คลอง
แม่น้า และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า หรือพนักงาน
ส่วนต้าบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตัง
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินีให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า และยังไม่
มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน้ามันและไขมันส้าหรับอาคารประเภทนัน
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก้าหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด้าเนิน การติดตังบ่อดักไขมันส้าหรับอาคาร
นันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลู กสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติ
นีมีผลใช้บังคับ ก็ให้ด้าเนินการติดตังบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

/ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงาน

-2ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าทีแ่ ละอ้านาจ ดังต่อไปนี
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตังอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้าทิงลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้าด้าเนินการติดตังบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ท้าการดูแลรักษา เก็บขนน้ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปก้าจัด และซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก้าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก้าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก้าหนดให้
ด้าเนินการติดตังบ่อดักไขมันนันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัตใิ ห้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินีตามความ
จ้าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพืนที่บางแห่ง เช่น พืนทีบ่ นภูเขา พืนที่เกษตรกรรม พืนที่ในชนบท
เป็นต้น
ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า รักษาการตามข้อบัญญัตินี และให้มีอ้านาจออก
ประกาศหรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายสมบัติ มะโนนัย)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยม้า
เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ)
นายอ้าเภอเมืองแพร่

