๑๖๙

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙

หลักการ
เพื่อใหมเี ทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การติดตัง้ บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร

เหตุผล
ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษจาก
น้ําเสียซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน และเปนการชวยลดปริมาณ
น้ําเสียและเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น เทศบาลนครเชียงรายเห็นวาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใน
อาคารและครัวเรือนเปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ประกอบ
กั บ พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย เทศบาลนครเชียงราย จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

๑๗๐

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
ใหใชบังคับเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙
............................................
ดวยเทศบาลนครเชียงราย ไดตราเทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสีย
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครเชียงราย และผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
เพื่อบังคับใชในเขตเทศบาลนครเชียงาย เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษจากน้ําเสียซึ่งใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและ
ชุมชน และเปนการชวยลดปริมาณน้ําเสียและเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น เทศบาลนครเชียงราย
เห็นวาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือนเปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวนหนึ่ง
ของการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
เปนหนวยงานหลั กในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย เทศบาลนครเชีย งราย จึงจํ าเปน ตอง
ตราเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๔๙
วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศบาลนครเชียงราย

๑๗๑

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ (๑) และ (๓) และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครเชียงรายโดยมติเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลนครเชียงราย และไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับเมื่อพน กําหนดเจ็ดวันนับแตวันถัดจากวันประกาศโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงราย เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ตรา
ไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได
“บอดักไขมัน” หมายความวา กระบวนการแยกน้ํามัน และไขมันออกจากน้ําซึ่งผานการ
ใชแลว

๑๗๒
“การระบายน้ํา” หมายความวา การผันน้ํา การปลอยน้ํา การเทน้ํา การสาดน้ํา หรือการ
กระทําอื่นใดที่เปนการถายเทน้ํา
“แหลงระบายน้ํา” หมายความวา ทางหรือทอระบายน้ํา ลํากระโดง ลําราง คู คลอง
แมน้ํา ทะเล และแหลงน้ําที่สาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําที่เปนของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมตอ
หรือสามารถไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้ง
ขอ ๕ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบาย
น้ําและยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันหรือไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น
ขอ ๖ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๕ ติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ให เ จา ของหรื อ ผูค รอบครองอาคารที่มี ก ารปลู ก สร างใหม ดํา เนิ น การติ ด ตั้ งบ อดั ก ไขมั น
สําหรับอาคารนั้นใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหม
ในวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใชบังคับก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันเชนเดียวกัน
ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก
(๒) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบาย
น้ําดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองตามขอ ๖ ทําการดูแลรักษา เก็บขนน้ํามันหรือไขมัน
ในบอดักไขมันไปกําจัดและซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติ
ข อ ๙ ผู ใ ดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ในการปฏิบัติการตามขอ ๗ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ข อ ๑๐ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ตามขอ ๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท และเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดใหเสียคาปรับ
อีกไมเกินวันละสองรอยบาทนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจาหนาที่ทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่กําหนดใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันนั้นเปนตนไป จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

๑๗๓
ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจําเปนและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแหง อาทิเชน พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เปนตน
ขอ ๑๓ ใหนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ
(ลงนาม)

อุดม พัวสกุล
(นายอุดม พัวสกุล)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

วันชัย จงสุทธนามณี
(นายวันชัย จงสุทธนามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

