
 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕58 

………………………………………. 
 

หลักการ 

  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล หอค า ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจ ากัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ าเสียในอาคารที่ตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลต าบล หอค า   เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย 
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีข้ึน  

 

เหตุผล 

  โดยที่ มาตรา ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในควบคุมรักษาความ
สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการก าหนดให้มีที่รองรับ          
สิ่งปฏิกูลต่างๆ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย  
และเพ่ือให้การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ า  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อก าหนดของท้องถิ่น โดยค านึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัย
ของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน 
  เทศบาลต าบล หอค า จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา  ๔๔  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 
๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52     
  ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ .ศ. ๒๕58  เพ่ือบังคับ
ใช้ในเขตเทศบาลต าบลหอค า ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2558 
……………………………………………………………………… 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 และ
มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลหอค า 
จึงขอออกเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้ ้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่ ่วันที่ได ้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลหอค าเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ  หรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
เทศบัญญัต/ิข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูก     
สร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลที่เข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
    “บ่อดักไขมัน”หมายความว่า สิ่งที่แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า ซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
    “การระบายน้ า ” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการ
กระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
    “แหล่งระบายน้ า” หมายความว ่า ทางหรือท ่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลองแม ่น้ า 
และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งที่ทางเชื่อมต ่อหรือสามารถไหลไป
สู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
    “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี 
   “พนักงานเจ าหนาที่” หมายความว ่า ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ ้าพนักงาน   
ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให ้ใช้บังคับแก ่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู ่แหล่งระบายน้ า และยัง   
ไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารตาม ข ้อ 5 ติดตั้งบ ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ ้าพนักงาน   
ท้องถิ่นประกาศก าหนดให ้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร ้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ ่อดักไขมัน       
ส าหรับอาคารนั้นให ้แล ้วเสร็จก ่อนเข ้าอยู ่อาศัยหรือใช ้สอย และหากอาคารใดอยู ่ระหว ่างการปลูกสร้ าง       
ใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ข้อ 7 ให้้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
         (1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
         (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู ่แหล่งระบายน้ า 
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 
 
  ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ        
ตาม ข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 



 
 

 ข้อ 10 ผู้ใดไม ่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ ้าพนักงานท ้องถิ่นหรือพนักงานเจ ้าหน้าที่ข้อ 7 (2) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน  500 บาท และเจ ้าพนักงานท ้องถิ่นอาจก าหนดให ้เสียค ่าปรับอีกไม ่เกินวันละ  200 บาท 
นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ ้าพนักงานท ้องถิ่นหรือพนักงานเจ ้าหน้าที่ก าหนดให ้ด าเนินการ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท ้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้ 
 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท ้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว ้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห ่ง อาทิเช ่น พ้ืนที่ เนิน พื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท 
เป็นต้น 
  ข้อ 13 ให ้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัติ และให ้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่     เดือน                        พ.ศ. 2558 
 

 

                                                                (ลงชื่อ) 
                       (นายวรกฎ  ศรีแก่น) 

                        นายกเทศมนตรีต าบลหอค า 
 

    -   เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหอค า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย      

ในอาคาร พ.ศ. ๒๕58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหอค า  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ  

 


