
คู�มือสําหรบัประชาชน : การตดิตัง้บ�อดกัไขมันบาํบดัน้าํเสียในอาคาร 
หน�วยงานท่ีให#บรกิาร :องค$การบริหารส�วนตําบลบางใบไม# อําเภอเมืองสุราษฎร$ธานี จังหวัดสรุาษฎร$ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ$ วิธีการ เงือ่นไข (ถ#ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 67 (2) แห�งพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค"การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และ
มาตรา 71 แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติ
สภาตําบลและองค"การบริหารส�วนตาํบล (ฉบับท่ี 5)พ.ศ. 2546 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสขุพ.ศ.2535 อันมีบทบญัญัตบิางประการเก่ียวกับการจาํกัดสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซ่ึง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให+
กระทําได+โดยอาศัยอาํนาจตามบทบญัญัติแห�งกฎหมายองค"การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม+โดยความเห็นชอบของสภ
องค"การบริหารส�วนตําบลบางใบไม+และนายอําเภอเมืองสุราษฎร"ธานีจงึตราข+อบญัญัติไว+ ดังต�อไปน้ี 
ข+อ ๑ข+อบญัญัติน้ีเรียกว�า&ldquo;ข+อบัญญัติองค"การบริหารส�วนตําบลบางใบไม+ เรื่อง การติดต้ัง บ�อดักไขมันบาํบัดนํ้าเสยี
ในอาคาร พ.ศ.2556 
ข+อ ๒ข+อบญัญัติน้ีให+ใช+บงัคับในเขตองค"การบริหารส�วนตําบลบางใบไม+ ต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปMน
ต+นไป 
ข+อ ๓ บรรดาข+อบญัญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสัง่อ่ืนใดในส�วนที่ได+ตราไว+แล+ว ในข+อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย+งกับ
ข+อบญัญัตินี้ ให+ใช+ข+อบญัญัตินีแ้ทน 
ข+อ ๔ ในข+อบัญญัติน้ีอาคารหมายความว�า ตึก บ+าน เรือน ร+านค+า ร+านอาหาร สาํนักงานหรือสิ่งปลูกสร+าง อย�างอ่ืน ซ่ึง
บุคคลอาจเข+าอยู�อาศัยหรือใช+สอยได+บ�อดักไขมัน&rdquo; หมายความว�า สิง่ที่ใช+แยกจาํพวกนํ้ามันและไขมันออกจากนํ้าซ่ึง
ผ�านการใช+แล+วหมายความว�า การผันนํ้า การปล�อยนํ้า การเทนํ้า การสาดนํ้า หรือการกระทาํอ่ืนใดที่เปMนการถ�ายเทนํ้า 
แหล�งระบายนํ้าหมายความว�า ทางหรือท�อระบายนํ้า ลาํกระโดง ลําราง คู คลอง แม�นํ้า ทะเล และแหล�งนํ้าสาธารณะ 
แหล�งน้าํธรรมชาติ และแหล�งนํ้าที่เปMนของเอกชนซ่ึงมีทางเชือ่มต�อหรือสามารถไหลไปสู�แหล�งนํ้าสาธารณะหรือแหล�งน้าํ
ธรรมชาติได+ 
 
 
 
 
ช�องทางการให#บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
กองช�างองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ  103 
โทรสาร.0-7729-2916 ต�อ  104 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ 
เป�ดให�บรกิารวัน จันทร� ถงึ วันศุกร� 
(ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม�มีพักเท่ียง) 



www.bangbaimai.go.th/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :93 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 (๑) เข+าตรวจอาคารและบริเวณท่ีต้ังอาคารในระหว�างพระ
อาทิตย"ขึ้นและตก 
 

3 วัน องค"การบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม+ 

อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี 
จังหวัดสุราษฎร"ธาน ี

2) การพิจารณา 
(๒) สั่งให+เจ+าของหรือผู+ครอบครองอาคารท่ีมีการระบายนํ้าท้ิง
ลงหรือไหลไปสู�แหล�งระบายนํ้าดาํเนินการติดต้ังบ�อดกัไขมัน
ให+แล+วเสรจ็ภายในเก+าสบิวัน 

90 วัน องค"การบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม+ 

อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี 
จังหวัดสุราษฎร"ธาน ี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ 
อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี 

 จังหวัดสรุาษฎร"ธานี 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ#าน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ 
อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี  

จังหวัดสุราษฎร"ธานี 

3) 
 

รายการคํานวณการบําบัดนํ้าเสีย 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ 
อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี  

จังหวัดสุราษฎร"ธานี 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ 
อําเภอเมืองสุราษฎร"ธานี 

 จังหวัดสรุาษฎร"ธานี 

 
ค�าธรรมเนียม 



ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร#อยละ) 
ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 

 
 
ช�องทางการร#องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร#องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ+าการบริการไม�เปMนไปตามข+อตกลงท่ีระบุไว+ข+างต+น สามารถติดต�อเพ่ือร+องเรียนได+ท่ี 
หมายเหตุ: กองช�างองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท�  0-7729-2916 ต�อ 103หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนย"บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร$ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร$ม 

1) ข+อกําหนดมาตรฐานบ�อดักไขมัน 
(หมายเหตุ: -) 

หมายเหตุ 
- 

ช่ือกระบวนงาน:การติดต้ังบ�อดกัไขมันบาํบัดนํ้าเสียในอาคาร 
หน�วยงานกลางเจ#าของกระบวนงาน:องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ อาํเภอเมืองสรุาษฎร"ธานี จังหวัดสุราษฎร"ธานี 
กรมส�งเสริมการปกครองท+องถิ่น องค"การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม+ อําเภอเมืองสรุาษฎร"ธานี จังหวัดสุราษฎร"ธานี 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให#อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข#อง: 

1)พ.ร.บ. สภาตาํบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 

2)การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให#บริการ: ท+องถิ่น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายข#อบงัคับ/ข#อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข#อกําหนด ฯลฯ: 7.0 
ข#อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน+อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ#างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู�มือประชาชน] การติดตั้งบ�อดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร 18/07/2558 16:36 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน"โหลดจากเว็บไซต"ระบบสารสนเทศศูนย"กลางข+อมูลคู�มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


