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ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง  

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๕๕  

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

 
 
 

หลักการ  
 

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง ว่าด้วยการติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเีีย ในอาคาร เพื่อ
บ าบัดน้ าเีียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเีียและเป็นการปรับปรุง คุณภาพน้ าให้ดีขึ้น  

 
 

เหตุผล  
 

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารี่วนต าบลโพนทองเป็นเทศบาล
ต าบลโพนทอง ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ ีิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  โดยประกาศดังกล่าวก าหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารี่วนต าบลท่ีได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่   

เพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านี่ิงแวดล้อม โดยการเร่งรัด การควบคุม มลพิษจากน้ าเีีย ซึ่งให้
ความ  ีาคัญกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเีียในครัวเรือนและชุมชน และเป็น การช่วยลดปริมาณน้ าเีีย และเป็น
การปรับปรุงคุณภาพน้ า ให้ดีขึ้นนั้น กรมี่งเีริมการปกครอง ี่วนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเีียในอาคารและครัวเรือน เป็นการ แก้ปัญหาท่ีต้นทาง และเป็นี่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ของน้ าประกอบกับพระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองี่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ก าหนดให้ องค์กรปกครองี่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลัก ในการก าจัดขยะมูลฝอยี่ิง
ปฏิกูล และน้ าเีียจึงให้ องค์กรปกครองี่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการ บ าบัดน้ าเีียในอาคารและครัวเรือน 
เทศบาลโพนทองเห็นควรให้ตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง  
เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  

พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ การ
ีาธารณีุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลต าบลโพนทองโดยความ เห็นชอบของีภา เทศบาลต าบลโพนทอง และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬีินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโพนทอง เรื่อง การติดต้ังบ่อดัก ไขมันบ าบัดน้ าเีีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้ ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ีานักงานเทศบาลต าบลโพนทองแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  
(๑)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารี่วนต าบลโพนทอง เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันน้ าเีียในอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าี่ังอื่นๆ ในี่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัด

หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร  ีานักงาน หรือี่ิงปลูกีร้างอย่าง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้ีอยได้  

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ี่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว  
การระบายน้ า หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การีาดน้ า หรือการกระท าอื่น

ใดท่ีเป็นการถ่ายเทน้ า 
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 

ทะเล และแหล่งน้ าีาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าท่ีเป็นของเอกชนซึ่ง มีทางเช่ือมต่อหรือีามารถไหล
เข้าไปีู่แหล่งน้ าีาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่น ท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแต่งต้ัง  
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปีู่แหล่ง ระบายน้ า และยังไม่มี

กฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ ก าจัดน้ ามันและไขมัน  ีาหรับอาคาร ประเภทนั้น  
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน ท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนด  
 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ท่ีมีการปลูกีร้างใหม่ ด าเนินการติดต้ัง บ่อดักไขมัน  ีาหรับอาคารนั้น 
ให้แล้วเีร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือใช้ีอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่าง การปลูกีร้างใหม่ในวันท่ีเทศบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
(๑) เข้าตรวจีอบอาคาร และบริเวณท่ีต้ังอาคาร ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน และตก  
(๒) ี่ังให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหล ไปีู่แหล่งระบายน้ า

ด าเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันให้แล้วเีร็จภายใน เก้าีิบวัน  



ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ ามันหรือ ไขมัน ในบ่อดักไขมัน
ไปก าจัด และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในีภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ  

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในการปฏิบัติการตาม
ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่พนับาท  

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าี่ัง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามข้อ ๗ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เีีย ค่าปรับ อีกไม่เกินวนัละีองร้อยบาท
นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ด าเนินการติดต้ัง
บ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ ถูกต้อง  

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาีัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ ปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี ้ 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม เทศบัญญัตินี้ ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะีมของอาคาร และพื้นท่ีบางแห่ง อาทิเช่น พื้นท่ี บนภูเขา พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีในชนบท 
เป็นต้น  

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น รักษาการตามเทศบัญญัตินี ้และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าี่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
ประกาศ ณ วันท่ี............................... เดือน................................. พ.ศ. .................................  

 

 
      (ลงช่ือ) 

                            (นายศักดิ์ศรี  ศรีบาลแจ่ม) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 

 
 
 


