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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

................................... 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  โดยสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

เหตุผล 
  ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จ ากัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้ างที่มีการระบายน้ าทิ้ งลง หรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้ าภายใน เขตเทศบาลต าบลหนองลาน 
เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
*****************************************  

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบ มาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เทศบาลต าบลหนองลาน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองลาน และผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 25๖6 ” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาน 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศ
บัญญัตนิี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งทีส่ร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า  หรือการ
กระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเลและแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน และพนักงานเทศบาล
ต าบลหนองลาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า
พนักงานท้องถิน่ประกาศก าหนด      
  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่  
เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
  (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
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  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ในชนบทเป็นต้น 
  ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566        
 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) 
                        (นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
 

เห็นชอบ 
 
 
 
 
   (ลงนาม)....................................................  

    (นายอนุชา  หอยสังข)์ 
ต าแหน่ง นายอ าเภอท่ามะกา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี    
                         

 
 
  


