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หลักการ
โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจํากัดดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ําเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ําเสีย
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ดีขึ้น
เหตุผล
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ ไข
เพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 70 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ มีหน้าที่
ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือให้มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่กําหนด ประกอบกับ มาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอํานาจในการออกข้อกําหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกําหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกําหนดมาตรการใน
การควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัย ในอาคารถ่า ยเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบําบัด น้ํา เสีย ในอาคารและ
ครั ว เรือ นเป็ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ ต้น ทางและเป็น ส่ว นหนึ่ งของการแก้ ไขปัญ หาคุ ณภาพของน้ํ า ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
เทศบาลตําบลเกาะเพชร จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา
๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52 ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2562 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร ต่อไป

(๑)
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
พ.ศ. 2562
……………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3 ) พ.ศ. ๒๕52 และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลเกาะเพชร โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลเกาะเพชร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเกาะเพชร เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญ ญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอื่น ใดของ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศ
บัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิ ี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําหรือน้ําเสียซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว
“การระบายน้ํา” หมายความว่า การผันน้ํา การปล่อยน้ํา การเทน้ํา การสาดน้ํา หรือการกระทํา
อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ํา
“แหล่งระบายน้ํา” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ํา ลํากระโดง ลําราง คู คลอง แม่น้ํา ทะเล
และแหล่งน้ําสาธารณะ แหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งน้ําที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี
ตําบลเกาะเพชร มอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้า ที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เ จ้า พนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ําและ
ยังไม่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น

(2)
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ําเสียตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ําเสีย
สําหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ หรือได้
ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและ
น้ําเสีย เช่นเดียวกัน
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ํา
ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ําเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทําการดูแลรักษา เก็บขนน้ํามันหรือไขมันในบ่อดัก
ไขมัน ไปกําจัดและซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ดําเนินการ
ติดตั้ง บ่อดักไขมันและน้ําเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม
ความจําเป็น และความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่
ในชนบท เป็นต้น
ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(

วิทยา เขียวรอด
นายวิทยา เขียวรอด

)

หมายเหตุ : คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3055/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทน ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างเทศบัญญัติทวั่ ไปของเทศบาลตําบล

