
 

 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
.................................................. 

 
 ด้วยเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน สมัย 
วิสามัญ  สมัยที่  1/2565  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่   กรกฎาคม 2565  และนายอำเภอป่าแดด 
ปฏิบัติราชการแทน  ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาลงนามเห็นชอบให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ ์เงิน
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  
โดยนายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน  ลงนามบังคับใช้เมื่อ วันที่       สิงหาคม 2565 
 

 ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
เรื ่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ให้บังคับใช้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินแล้วเจ็ดวัน 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

จรัญ   ยามี 
(นายจรัญ   ยาม)ี 

นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

เรื่อง 

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน   

อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 



 
 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
 

หลักการ 
 

  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเพ่ือ
ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
 

เหตุผล 
 

  โดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบำบัดน้ำเสียมในอาคารมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็น
การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงเห็นสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงให้ตรา
เทศบัญญัตฉิบับนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50(3) มาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 18 มาครา 20(3) และมาตรา 
44 แห่งพระราฃบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบล 
ศรีโพธิ์เงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2565” 
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบลศรี
โพธิ์เงินในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน
ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมัน และไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว 
  “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอ่ืน
ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 
  “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล 
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน 
  ข้อ 5. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและ
ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น   
  ข้อ 6. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5  ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 



  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่  ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
  ข้อ 7. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
  ข้อ 8. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท 
  ข้อ 9. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้ 
  ข้อ 10.ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม
หรือพ้ืนที่ในชนบท 
  ข้อ 11. ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
เพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   

ประกาศ ณ วันที่    30   สิงหาคม   2565 
 
                                                              
 
  

     ลงชื่อ                  จรัญ   ยามี 
                                                                              (นายจรัญ   ยามี) 
                                                นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน 
                          
 
 
 
 
 
                             เห็นชอบ 
             
           ลงชื่อ         จรัญ  ยะมอนแก้ว 
                      (นายจรัญ  ยะมอนแก้ว) 
              นายอำเภอป่าแดด ปฏิบัติราชการแทน 
                    ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 

 



 

 


