ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………………………………………
ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เพื่อพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... โดยที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองหล่มสัก ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ้าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. .......
และจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว แล้ว
เทศบาลเมืองหล่มสัก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบังคับในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเทศบัญญัติดังกล่าวให้ใช้บังคับ
ได้เมื่ อประกาศไว้โ ดยเปิ ด เผยที่ ส้ านั ก งานเทศบาลแล้ ว ๗ วัน ตามมาตรา ๖๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กิตติ พั้วช่วย
(นายกิตติ พั้วช่วย )
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล่มสัก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………….
หลักการ
โดยเป็ น การสมควรตราเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลเมื อ งหล่ ม สั ก ว่ า ด้ ว ยการติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น
และระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมจ้า กัดดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ
ระบายน้้ า เสี ย ในอาคารที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองหล่ มสั ก เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
และเป็นการช่วยลดปริมาณ น้้าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ดีขึ้น
เหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐
ก้า หนดให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองแหล่ งก้ า เนิด มลพิษ มี ห น้ า ที่ ต้อ งก่ อสร้ า งติ ด ตั้ งหรื อ จัด ให้ มี ร ะบบบ้ า บั ด
น้้ า เสี ย หรื อ ระบบก้ า จั ด ของเสี ย ตามที่ ก้ า หนด ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา๒๐(๓) ได้ก้าหนดให้ท้องถิ่นมีอ้านาจก้า หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัด
น้้ า เสี ย ในอาคาร ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง มี อ้ า นาจในการออกข้ อ ก้ า หนดท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นควบคุ ม เพื่ อ ให้
การจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพของน้้า
ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อก้าหนดของท้องถิ่น โดยค้านึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัย
ของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน
เทศบาลเมืองหล่มสั ก จึงอาศัยอ้า นาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็ นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสี ย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักต่อไป

-๓-

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองหล่มสักโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก และผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เมื่อพ้นก้าหนดเจ็ดวันนับแต่วัน
ทีไ่ ด้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส้านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญั ติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค้าสั่งอื่นใดของเทศบาลเมือง
หล่มสัก ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส้ า นักงานหรือสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน ” หมายความว่า สิ่ งที่ใช้แยกจ้า พวกน้้า มันและไขมันออกจากน้้าหรือน้้าเสี ย
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้้า” หมายความว่า การผันน้้า การปล่อยน้้า การเทน้้า การสาดน้้า หรือการ
กระท้าอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้้า
“แหล่งระบายน้้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้้า ล้ากระโดง ล้าราง คู คลอง แม่น้า
ทะเล และแหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือแหล่งน้้าธรรมชาติได้
“น้้ า เสี ย ” หมายความว่ า ของเสี ย ที่ อ ยู่ ใ นสภาพเป็ น ของเหลว รวมทั้ ง มวลสารที่ ป ะปน
หรือปนเปื้อน อยู่ในของเหลวนั้น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาล ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น
แต่งตั้ง
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้้า
และยังไม่มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน้้ามันและไขมันส้าหรับอาคารประเภทนั้น
ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้้า

เสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ภายหลังเทศบัญญัติฉบับนี้มีผล บังคับใช้
ให้ดา้ เนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ ระบายน้้าเสียส้าหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย
ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปก้าจัดและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท้าการดูแลรักษา เก็บขนน้้ามันหรือไขมันในบ่อ
ดัก ไขมันไปก้าจัดและซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตนิ ี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ข้อก้าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่ก้าหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๑ ให้ เจ้าพนั กงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบโดยทั่ว กัน
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๒ ให้ เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นมี อ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจ้าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือ
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น
ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจออก
ประกาศ ข้อก้าหนด หรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

กิตติ พั้วช่วย
(นายกิตติ พั้วช่วย )
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

พ.ศ.

