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หลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕49 

********************************* 

หลักการ 

  เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อก าหนดท้องถิ่น ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
รวมถึงการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้น ในสภาวะปัจจุบันของท้องถิ่น         
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นั้น 

  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๐
ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒0 และมาตรา ๔๔ ก าหนดให้
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือ
ระบบก าจัดของเสียภายในอาคาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีก ารและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

 

เหตุผล 

  เทศบาลต าบลบางปลาจึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕0 (๓) มาตรา ๖0 และมาตรา ๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗0 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒0 มาตรา ๔๔ เพ่ือตราเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบ
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2549 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2549 และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา29 ประกอบกับมาตรา 31 
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลบางปลา จึงออกเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางปลา เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕49” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย             
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางปลา เป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบล       
บางปลา ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง           
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ า หรือน้ าเสีย             
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือ         
การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทาง หรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งต้ัง 

  ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามัน และไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าเดิมที่มีอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้จะเข้าลักษณะตามวรรค
แรก ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 



  ข้อ ๖ ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และระบบระบายน้ าเสียเช่นเดียวกัน 

  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไป  
  (๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคาร ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

  (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า 
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

  ข้อ ๘ ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองตาม ข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามัน หรือไขมัน          
ในบ่อดักไขมันไปก าจัด และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ         
สองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี ้

 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิ เช่น พ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 

 ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางปลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้          
ให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕49 

           ลงชื่อ      ลือชา  โพธิ์อบ 

         (นายลือชา  โพธิ์อบ)                                            
                นายกเทศมนตรีต าบลบางปลา 

                 เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)      ชาญวิทย์ รสยางกูร                                                                                                      
                     (นายชาญวทิย์ รสยางกูร)                                                                                                  
          รองผู้ว่าราชการจังหวดั ปฏิบัติราชการแทน 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร 


