ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
**********************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความประสงค์จะออกข้อบัญญั ติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... เพื่อให้การดูแลปัญหาการ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขถึงปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง นั้น
ฉะนั้ น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการออกข้อบัญญัติ ฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
......ดังกล่าว โดยวิธีสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์, ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศเว็บไซต์ www.nonghongs.go.th และเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
ต่อหน่วยงาน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา
09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565
-ปรีชา ทรงทอง(นายปรีชา ทรงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ......
ข้อ/เนื้อหา
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ......”
ข้อ ๒ ข้อบัญญั ตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ ตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ
นี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า แพ
คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“อาคารที่อยู่อาศัย”หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจ
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือ
ชั่วคราว
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาว ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และ
ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถว
ยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา
ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีที่ว่างทางด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนว
เขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การชุมนุมโดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง
การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม เช่น โรง
มหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา
ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ
สถานีรถ ศาสนสถาน เป็นต้น
“อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่ง
ส่ว นใดของอาคารที่ ใช้ เป็ น ที่ อยู่ อ าศั ย สำหรับ หลายครอบครั ว
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว ห้องน้ำ
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ควรแก้ไขอย่างไร(ระบุ)

หมายเหตุ

ห้องส้วม ทางเดิน หรือพื้นที่ซักล้าง
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและ
ไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการ
ใช้แล้ว
“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การ
เทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ
“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำ
กระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อม
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
ได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานองค์การบริห ารส่วนตำบลที่เจ้าพนั กงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนด
มาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร
ประเภทนั้น
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อน
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก
สร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มผี ลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
ข้อ 7 ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่นและพนั กงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ า ตรวจอาคารและบริ เวณที่ ตั้ งอาคารในระหว่ า งพระ
อาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง
หรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแล
รักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไดh
ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวาง
โทษปรั บ ไม่ เกิ น ห้ า ร้ อ ยบาท และเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น อาจ
กำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัด
จากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นกำหนดให้





















ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก
ไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์กำหนด
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการปฏิบตั ิตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้น
การปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินตี้ ามความจำเป็นและความเหมาะสม
ของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น
ข้อ ๑4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์รักษาการ
ตามข้อบัญ ญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้









ส่งความคิดเห็น

