
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
เรื่อง การรับฟงัความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบญัญัติ การติดตั้งบอ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

พ.ศ. ....... 
***************************** 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีข้ึน การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาต้นทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง     
บ่อดักจับไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงได้จัดทำข้อบัญญัติข้ึน 

  การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียต่อประชาชนที่อยู่
อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความเห็นของ
ประชาชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ
ยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     
พ.ศ. ...... ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมลูร่างข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้

1.1  เผยแพรท่างเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
https://www.banproaw.go.th/index/ 

1.2  เผยแพรท่างสมาชิกองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบล 
บ้านพร้าว 

1.3 เผยแพร่และดำเนินการจัดการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันประชุมประชาคม 
2. การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน มีขั้นตอนดังนี ้
2.1 จัดทำเอกสารเพือ่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้าน

พร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ......... 
2.2 ดำเนินการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ตำบลบา้นพร้าว ในวันประชุม 

หมู่บ้านประจำเดอืน ณ ศาลาประจำหมูบ่้านของแตล่ะหมู่บา้น     
2.3 รวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... 
2.4  นำเสนอการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการยกร่างข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกาคาร พ.ศ. .... และเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวเพื่อพิจารณาต่อไป 
          /3.คุณสมบัติ... 
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น ต้องมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ทำการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน 

  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ...... จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความคิดเห็ที่มีต่อร่างข้อบัญญัติ  ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. ...... ปรากฏตามเอกสารที่แนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   23    มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 
        
      (นายจรสั  ศรีรัตนกลู) 
     นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

กรณี (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  
เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 

 
เรื่อง ขอแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ             
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. 
........ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือ
ลักษณะการใช้อาคารลดปริมาณความสกปรกในเบื้องต้นของน้ำใช้แล้วก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่แหลง่น้ำ ภายใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นั้น 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อายุ ................ ปี  

อาชีพ .................................... อยู่บ้านเลขที ่....................... หมูท่ี ่..................... ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ เมือง 

จังหวัด หนองบัวลำภู เบอร์โทรศัพท์ ................................................................... 

    เห็นด้วย 

  ไม่เห็นด้วย 

  เหตุผล/ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ลงช่ือ ............................................... ผู้แสดงความคิดเห็น 

             (                ) 

หมายเหตุ   ส่งแบบรับฟังแสดงความคิดเห็น ได้ที่งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
เลขที่ 244 หมู่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมอืง จงัหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร.042-315864 หรือทาง
เว็บไซต์ https://www.banproaw.go.th/index/ (ช่องรับฟังความคิดเห็น) 
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ที่ นภ 72801/ ว 2930                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
                                                                              อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000 

23  มิถุนายน  2565 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์(ร่าง)ข้อบญัญัติ การติดตั้งบอ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .. 

เรียน    กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ....... 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การรบัฟังความเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบญัญัติ การติดตัง้บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..      
จำนวน 1 ชุด 
2. (ร่าง)ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..       จำนวน 1 ชุด 
3.แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน            จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย 
ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีข้ึน การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาต้นทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตดิตั้งบ่อ
ดักจับไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงได้จัดทำ(ร่าง)ข้อบัญญัติข้ึน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือมีสว่นได้เสียต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตตำบลบ้านพรา้ว จึงจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูล และรับฟังความเห็นของประชาชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์(ร่าง)ข้อบัญญัติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลบ้านพร้าว (ตามรายละเอียดที่
ส่งมาพร้อมนี้) 

  จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี ้

     ขอแสดงความนับถือ 

      

     
     (นายจรสั  ศรีรัตนกลู) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 
สำนักปลัด  งานนิติการ  
โทร. 042-315864 



 

 

 

 

 

 
(ร่าง)ข้อบัญญัติตำบล 

 
 
 

เรื่อง  
 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบดัน้ำเสยีในอาคาร  
 

พ.ศ. ........ 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 

 

 

 

 

 



 

(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบา้นพรา้ว 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ........ 

 
 
 

หลักการ 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ        
จากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำ
เสียและการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีข้ึน  

 
 
 

เหตุผล 

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารหรือครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาต้นทางและ       
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดต้ัง    
บ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันจึงได้จัดทำข้อบัญญัติข้ึน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 (1) มาตรา 71 และมาตรา 88 ตามพระราชบญัญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนด
ข้อบัญญัติส่วนตำบล เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    (ร่าง) 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ........ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึ่งมาตรา 
๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล จึงออกข้อบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ. ........ 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  นับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบัง คับ  กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ี 

 "อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

 "บ่อดักไขมัน" หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

 "การระบายน้ำ" หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด 

ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 

 "แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ 

แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำใต้ดิน  และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 

 "เจ้าพนักงานท้องถ่ิน" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานองค์การบริหารสว่น
ตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้ง 

  

ข้อ ๕ ข้อบัญญัติน้ี.... 

 



(ร่าง) 

- ๒ - 

 ข้อ ๕ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่
มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันเละไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 

 ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ินประกาศกำหนด 
 ให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารที่มีการปลูกสรา้งใหมด่ำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรบัอาคารนัน้
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้   
มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

 ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก 
              (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ 
                   ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

 ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 ข้อ ๑๐ ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั ่งของเจ้าพนักงานท้องถิ ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามข้อ ๗ (๒)        
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม 
ข้อบัญญัติน้ี 

 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติน้ี 
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น 

 ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ
หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน                 พ.ศ. 

 

(นายจรสั  ศรีรัตนกลู) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านพร้าว 

 


