บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563
……………………………………….

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
เหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้้าเสีย
โดยให้ความส้าคัญกับการจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในครัวเรือนและชุมชน อันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง เพื่อ
เป็นการลดปริมาณน้้าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขึ้น
ตอนการกระจายอ้านาจ ให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้้าเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงจ้าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563
--------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้า
เสียในอาคาร
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา มาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม , มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อพ้นก้าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส้านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
ข้อ ๓ บรรดาเทศบั ญญัติ หรื อข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศและค้ าสั่ งอื่นใดของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“น้้าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ใน
ของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส้านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ้าพวกน้้ามันและไขมันออกจากน้้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้้า” หมายความว่า การผันน้้า การปล่อยน้้า การเทน้้า การสาดน้้า หรือการกระท้าอื่น
ใดที่เป็นการถ่ายเทน้้า
“แหล่งระบายน้้า ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้้า ล้ากระโดง ล้าราง คู คลอง แม่น้า และ
แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรื อสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้้าสาธารณะหรือแหล่งน้้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใหม่ ที่มีการ
ระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้้า และยังไม่มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน้้ามัน
และไขมันส้าหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้ อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก้าหนดตามบัญชีท้ายเทศบัญญัติ นี้
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส้าหรับอาคาร
นั้ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นเข้ า อยู่ อ าศั ย หรื อ ใช้ ส อย และหากอาคารใดอยู่ ร ะหว่ า งการปลู ก สร้ า งใหม่ ใ นวั น ที่
เทศบัญญัตนิ ี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกและให้มี
อ้านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท้างานใน
สถานที่นั้น
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้้า ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่มีค้าสั่ง
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ 5 ท้าการดูแลรักษา เก็บขน น้้ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปก้าจัด และซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๐ ให้เจ้ าพนั กงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ้าเป็น โดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท
ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ้านาจออกประกาศ
หรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.............................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(...................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การก้าหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน
ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร
(ตารางเมตร)

ความจุ
ไม่น้อยกว่า
(ลิตร)

ปริมาตร
ไม่น้อยกว่า
(ลบ.ม.)

50
100
250
500
750
1,000

0.05
0.10
0.25
0.50
0.75
1.00

2) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้ เพื่อการ
พาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกัน
แต่ละคูหา ไม่เกิน 200 ตร.ม.

800

0.80

ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้ เพื่อการพาณิชย์
หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา
ตั้งแต่ 201 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 600 ตร.ม.

1,400

1.40

ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้ เพื่อการพาณิชย์
หรือพักอาศัย แต่ละคูหาที่สูงเกิน 3 ชั้น

1,500

1.50

1,000

1.00

201-500 ตร.ม.

1,200

1.20

501-1,000 ตร.ม.

1,500

1.50

1,001 -3,000 ตร.ม

2,000

2.0

3,000 ตร.ม. ขึ้นไป

2,500

2.50

1) อาคารอยู่อาศัย
พื้นที่อาคารไม่เกิน 50 ตร.ม.
51-100 ตร ม
101-200 ตร.ม
201-500 ตร.ม.
500-1,000 ตร.ม.
1,000 ตร.ม.ขึ้นไป

3) อาคารสาธารณะ/อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตร.ม.

