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หลักการ
โดยเป็น การสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บาบัดน้าเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจากัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้าเสียในอาคารที่
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณ
น้าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้าให้ดีขึ้น
เหตุผล
โดยที่ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้ร าชการส่ว นท้องถิ่น มีอานาจในการออกข้อ บัญญัติ ท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรั กษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกาหนดให้มีที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกาหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและ
เพื่อให้การจัดการระบบบาบัดน้าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้า ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลั ก
ในการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย โดยคานึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการ
รักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมสภาวะปัจ จุบั น เทศบาลตาบลกุดประทาย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บาบัด
น้าเสียในอาคาร อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้
เทศบาลตาบลกุดประทาย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลกุดประทาย และผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทายขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลกุดประทาย แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบล
กุดประทาย ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึง่ บุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้ามันและไขมันออกจากน้าหรือน้าเสียซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือการกระทา
อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้า ทะเล
และแหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกุดประทาย หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี
ตาบลกุดประทาย มอบหมาย

- ๒“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้าและ
ยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกาจัดน้ามันและไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้าเสียตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้าเสีย
สาหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ หรือได้
ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและ
น้าเสีย เช่นเดียวกัน
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า
ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้าเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทาการดูแลรักษา เก็บขนน้ามันหรือไขมันในบ่อดัก
ไขมัน ไปกาจัดและซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้ดาเนินการ
ติดตัง้ บ่อดักไขมันและน้าเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ผู้ ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเป็นความผิ ดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึ งการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่
ในชนบท เป็นต้น

