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ร่าง 
 



  

บันทึกหลักการและเหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2559 

 

หลักการ 

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัด  

การควบคุมมลพิษจากน้ าเสียซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน  

และชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นโดยการจัดการ

ระบบน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข

ปัญหาคุณภาพน้ า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 397 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการบริหาร

จัดการน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน 

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

                                   เหตุผล 

เนื่ องจาก เทศบาลต าบลสันทรายหลวง  ยั ง ไม่มีการ จัดท า เทศบัญญัติ  

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

สังคม ประชากรในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวงที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น อาคารร้านค้า บ้านจัดสรร 

และหอพักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

พบว่ามีอาคาร ร้านอาหารและครัวเรือนเป็นจ านวนมากที่ปล่อยน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง  

ระบายน้ าและแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งน้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ระบายลงแหล่ งน้ าโดยตรง 

ได้แก่  กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย  

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนทั้งทางด้านการเกษตร แหล่งแพร่เชื้อโรค เกิดเหตุร าคาญ  

ส่งกลิ่น เหม็นและทัศนียภาพไม่ดี  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึง เห็นสมควร 

ที่จะด าเนินการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือน โดยเพพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้ง

ลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า โดยก าหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน อาศัยอ านาจตามความ 

ในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 และ มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (พบับที่ 13) พ.ศ.2552 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันทรายหลวง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2560 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 



  

 

 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

เรื่อง   การตดิตั้งบ่อดกัไขมันบ าบัดน้ าเสยีในอาคาร 

พ.ศ. ๒๕60 
 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐ (๓)  มาตรา ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496  และมาตรา  ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เทศบาลต าบลสันทรายหลวง โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากสภาเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑   เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสันทรายหลวง   

เรื่อง  การตดิตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕60 

 

  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง แล้วเจ็ดวัน 

 

  ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  หรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และค าสั่งอื่นใดของ

เทศบาล  ซึ่งขัดหรอืแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 

  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 

  “อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาคาร  ส านักงาน  หรือ

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรอืใช้สอยได้ 

  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่ง

ผา่นการใชแ้ล้ว 

  “การระบายน้ า” หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การเทน้ า  การสาดน้ า  

หรอืการกระท าอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

  “ แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า  ล าเหมือง  คูคลอง  

แมน่้ า  และแหลง่น้ าสาธารณะ  แหลง่น้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ

หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  แหล่งน้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมี

ทางเชื่อมต่อหรอืสามารถไหลไปสู่แหล่งน าสาธารณะ หรอืแหลง่น้ าธรรมชาติได้ 

ร่าง 



  

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 

  “พนักงานเจา้หนา้ที่” หมายความวา่  ผูซ้ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามเทศบัญญัตินี้ 

 

ข้อ ๕  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่

แหล่งระบายน้ า  และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมัน

ส าหรับอาคารประเภทนั้น 

 

  ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม

มาตรฐานที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดัก

ไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่าง  

การปลูกสร้างใหมใ่นวันที่เทศบัญญัติมีผลใช้บังคับก็ใหด้ าเนนิการตดิตั้งบ่อดักไขมันเชน่เดียวกัน 

 

  ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ

พระอาทิตย์ตก 

(๒) สั่งให้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารที่มกีารระบายน้ าทิ้งลงหรือไหล

ไปสู่แหล่งระบายน้ า  ด าเนนิการตดิตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๐ วัน 
 

ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขน

น้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัด  และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้

การได้ตามปกติ 
 

ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗(๑)  ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 

ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามข้อ ๗ (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐  บาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้ 

เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๓๐๐  บาทนับถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้

ถูกต้อง 



  

 

ข้อ ๑๑  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม 

เทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง  อาทิเช่น  พื้นที่

เกษตรกรรม  พืน้ที่ซึ่งตั้งอยู่หา่งจากชุมชน  เป็นต้น 

 

ข้อ ๑๒  ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก

ประกาศหรอืค าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

 ประกาศ ณ  วันที่   .................................................................. 

 

    

          

                 (นายนที    ด ารงค์) 

      นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง 

   

 

                    เห็นชอบ 

 

 

           (นายอดุลย์    ฮวกนิล) 

นายอ าเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน 

       ผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

 


