บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม
พ.ศ. 2557
..............................................................
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม
เหตุผล
โดยในปั จ จุ บั น สถานการณ์ น้า เน่ า เสี ยในพื้ น ที่เ ทศบาลเมื องกระบี่ ได้ ทวี ความรุ นแรงขึ้ น
เป็ น ล้ าดับ อันมีส าเหตุมาจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองกระบี่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากผลความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหาน้้าเสีย จึงได้ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียที่สามารถรวบรวม
น้้าเสียโดยผ่านระบบท่อไปบ้าบัดยังสถานีควบคุมคุณภาพน้้า โดยในระยะต่อไปเทศบาลเมืองกระบี่จะได้ขยาย
แนวท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้้าเน่าเสีย แต่เนื่องจากการ
ด้าเนินการดังกล่าวต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้วย เทศบาลเมืองกระบี่จึงเห็น
ควรน้าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเข้ามาใช้เพื่อให้
การบริหารสิ่งแวดล้อมทางน้้าของเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจ้าเป็นต้องตร า
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ “เรื่องการจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อ
ท่อเชื่อม” จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย เพื่อน้ารายได้มาสมทบสนับสนุนในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่
เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม
พ.ศ. 2557
................................................
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 48 เตรส มาตรา 48 เอกวีสติ มาตรา 53 (5) 54(7)และ
มาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 16(18)
แห่งพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลเมืองกระบี่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสีย
ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 เทศบั ญ ญัติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ ป ระกาศโดยเปิ ดเผย ณ ส้ านั ก งานเทศบาล
เมืองกระบี่แล้วหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค้าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตรา
ไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ระบบบ้าบัดน้้าเสีย” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือวิธีการที่กักเก็บน้้าเสียตลอดจน
เครื่องจักรกล ซึ่งมีไว้ส้าหรับปรับปรุงลักษณะของน้้าเสียให้มีลักษณะเหมาะสมเป็นน้้าทิ้ง ตามมาตรฐานน้้าทิ้งที่
เทศบาลเมืองกระบี่ก้าหนด
“ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม” หมายความว่า ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองกระบี่
จัดให้มีขึ้นเพื่อบ้าบัดน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย ผ่านท่อรวบรวมน้้าเสีย
“น้้าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปน
หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
“แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง
และที่ดินจัดสรร สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้้าเสีย
“น้้าทิ้ง” หมายความว่า น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้วจนเป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งที่เทศบาลเมืองกระบี่ก้าหนด หรือกรณีเป็นน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย
ที่ไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เทศบาลเมืองกระบี่ก้าหนด
/“แหล่งรองรับน้้าทิ้ง” ...

-2“แหล่งรองรับน้้าทิ้ง” หมายความว่า ท่ อ รั บ น้้ า เสี ย และแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ เช่ น
คูคลอง แม่น้า และหนองน้้า
“การระบายน้้าทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้้าทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้้าทิ้ง
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อัน ตรายอื่ น ใด ซึ่ ง ถูก ปล่ อยทิ้ ง หรื อ มี ม าจากแหล่ ง ก้ าเนิ ด มลพิ ษ รวมทั้ งกาก ตะกอน หรื อ สิ่ ง ตกค้า งจาก
สิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท้าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท้าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
“ท่อรับน้้าเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้้าที่เทศบาลเมืองกระบี่จัดให้มีขึ้น
เพือ่ น้าน้้าเสีย น้้าทิ้ง หรือน้้าอื่นใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรวบรวมน้้าเสีย
“ท่อ รวบรวมน้้ า เสี ย ” หมายความว่ า ท่ อ ที่ เ ทศบาลเมือ งกระบี่ จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ น้ า
น้้าเสีย น้้าทิ้ง หรือน้้าอื่นใดไปสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
“ท่อเชื่อมน้้าเสีย” หมายความว่า ท่อหรือรางระบายน้้าที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดน้้ าเสี ยจั ดให้ มีขึ้น เพื่อน้ าน้้ าเสี ยจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ ท่อรับน้้าเสี ย หรือท่อ
รวบรวมน้้าเสีย
“ท่อเชื่อมน้้าทิ้ง” หมายความว่า ท่อหรือรางระบายน้้าที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อปล่อยน้้าทิ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวม
น้้าเสีย หรือแหล่งรองรับน้้าทิ้ง
“การต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า การต่อท่อเชื่อมน้้าเสีย หรือน้้าทิ้งจากเจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสียเข้าสู่ หรือลงสู่ท่อรับน้้าเสีย หรือท่อรวบรวมน้้าเสียตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
สถานเริงรมย์ หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้้าเสีย
“แหล่งก้าเนิด มลพิษประเภทที่ 1” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้
อยู่ อ าศั ย ได้ ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ไม่ ว่ า จะเป็ น การอยู่ อ าศั ย อย่ า งถาวรหรื อ ชั่ ว คราว เช่ น บ้ า นเรื อ น
ที่พักอาศัย อาคารแถว
“แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 2” หมายความว่า
(1) หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออาคารที่ท้าการของเอกชนหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(2) มูลนิธิ
(3) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
/(4) โรงเรียน...
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(5) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(6) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) – (4)
“แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 3” หมายความว่า
(1) โรงแรม
(2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(3) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
(4) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกับ (1) และ (2)
“ธุรกิจขนาดเล็ก” หมายความว่า กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
“ธุรกิจขนาดใหญ่” หมายความว่า
(1) กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร หรือ
(2) กิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
“ค่าบ้าบัดน้้าเสีย” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองกระบี่เรียกเก็บเป็นค่าก่อให้เกิด
น้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสียประเภทต่างๆ ตามอัตราที่เทศบาลเมืองกระบี่ก้าหนด
“ค่าบริการน้้าทิ้ง” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองกระบี่เรียกเก็บในการอนุญาตให้
มีการระบายน้้าทิ้ง
“ค่า ใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองกระบี่เรียกเก็บ
ในการอนุญาตส้าหรับการต่อท่อเชื่อม
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หรือผู้ซึ่ง
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ รองปลัดเทศบาล
เมืองกระบี่ และผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมืองกระบี่
ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ้านาจออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค้าสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวดที่ 1
การรวบรวมและการบ้าบัดน้้าเสีย
.............................................................
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย มีหน้าที่จัดส่งน้้าเสียไปท้าการบ้าบัด
โดยระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของเทศบาล
/ข้อ 7 ให้เจ้าของ…

-4ข้อ 7 ให้ เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองแหล่ งก้าเนิดน้้าเสี ยส่ งน้้าเสี ยเข้าสู่ ระบบบ้าบัดน้้าเสี ย
มีหน้าที่ด้าเนินการเกี่ยวกับการต่อท่อเชื่อม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
ข้อ 8 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสี ย ระบายน้้าเสียที่มีค่าเกินกว่า
มาตรฐานที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียจะรับได้ลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวมน้้าเสีย หรือแหล่งรองรับน้้าทิ้ง
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งของเสียลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวมน้้าเสีย หรือแหล่งรองรับน้้าทิ้ง
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งวัตถุอันตรายลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวมน้้าเสีย หรือแหล่งรองรับ
น้้าทิ้ง
ข้อ 11 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทางการแพทย์ระบายน้้าเสียโดยมิผ่าน
การฆ่าเชื้อ ลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวมน้้าเสีย หรือแหล่งรองรับน้้าทิ้ง
ข้อ 12 ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้้าเสีย โดยไม่ผ่านการบ้าบัดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ 13 ห้ามมิให้มีการระบายน้้าทิ้งหรือน้้าเสียลงสู่ท่อรับน้้าเสีย ท่อรวบรวมน้้าเสีย หรือแหล่ง
รองรับน้้าทิ้งโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 14 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย มีหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไข หรือค้าสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการต่อท่อเชื่อม โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 ในกรณีที่แหล่งก้าเนิดน้้าเสียใดมีเหตุจ้าเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการบ้าบัดน้้าเสีย หรือการระบายน้้าทิ้งตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
ให้ยื่นค้าร้องแจ้งเหตุผลและความจ้าเป็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณา หรือก้าหนดวิธีการบ้าบัดน้้าเสีย
หรือระบายน้้าทิ้งโดยวิธีอื่นเป็นการชั่วคราว ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร
หมวดที่ 2
การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้ง
..............................................
ข้อ 17 ให้เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองหรือผู้ครอบครองแหล่ งก้าเนิดน้้าเสียตามข้อ 6 หรือ
ข้ อ 7 ยื่ น ค้ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ ท่ อ เชื่ อ มน้้ า เสี ย หรื อ น้้ า ทิ้ ง พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบ
ค้าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
รายละเอี ย ดของแบบค้ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ เ จ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นก้าหนด
ข้อ 18 เมื่อได้รับค้าขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะท้าการต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้ง
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด
/ข้อ 19 ให้ผู้ยื่น…

-5ข้อ 19 ให้ ผู้ ยื่ น ค้ าขอน้ าพนัก งานเจ้ าหน้า ที่อ อกไปตรวจสอบสถานที่ที่ จะด้า เนิ นการต่ อ
ท่อเชื่อมน้้ าเสี ย หรื อน้้ าทิ้ง และให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในหนึ่งวัน นับแต่เวลาที่
ตรวจสอบแล้ วเสร็ จต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ผู้มีอ้านาจพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตให้ต่อ
ท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้งแก่ผู้ยื่นค้าขอ
เมื่อได้รั บ รายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ พนักงานเจ้า หน้าที่ผู้ มีอ้านาจ
ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้ว
เสร็ จ ภายในสามวัน และแจ้ งผลการพิจ ารณาให้ ผู้ ยื่ นค้ าขอทราบกรณี ไม่ อนุ ญาต โดยให้ ร ะบุ เหตุผ ลและ
ระยะเวลาในการอุทธรณ์ เพื่อให้ผู้ยื่นค้าขออุทธรณ์ค้าสั่ง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค้าสั่งไม่ ออก
ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าทิ้งหรือน้้าเสีย
ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าเสี ยหรือน้้าทิ้งให้ใช้ได้จนกว่าจะถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ
พิจารณาเพิกถอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
รายละเอียดของแบบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้ ง ตามวรรคสามให้ เป็นไปตามที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
ข้อ 20 ให้ผู้ยื่นค้าขอมารับใบอนุญาตตามข้อ 19 จากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ด้าเนินการ
ต่อท่อเชื่อมน้้าเสีย หรือน้้าทิ้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
หมวดที่ 3
อ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
..............................................
ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย หรือเขตที่ตั้งระบบ
บ้าบัดน้้าเสียของบุคคลใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท้าการเพื่อ
ตรวจสภาพการต่อท่อเชื่อมการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อควบคุม
การปล่อยของเสีย รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
(2) สั่ งให้เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองแหล่ งก้าเนิดน้้าเสี ย ด้าเนินการเกี่ยวกับการ
ต่อท่อเชื่อมใด ๆ จากแหล่งก้าเนิดน้้าเสียลงสู่ท่อรับน้้าเสีย หรือท่อรวบรวมน้้าเสีย
(3) อนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้้าเสียหรือน้้าทิ้ง
(4) อนุญาตให้ระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้้าทิ้งหรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย
(5) ประเมินค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตาม
เทศบัญญัตินี้
/หมวดที่ 4...
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ค่าบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้า้ ทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม
..............................................
ข้อ 22 ให้ เจ้าของหรื อผู้ ครอบครองแหล่ งก้าเนิดน้้าเสี ย มีห น้าที่ต้องเสียค่าบ้าบัดน้้าเสี ย
ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้ อ 23 อั ต ราค่ า บ้ า บั ด น้้ า เสี ย ค่ า บริ ก ารน้้ า ทิ้ ง และค่ า ใบอนุ ญ าตให้ ต่ อ ท่ อ เชื่ อ มตาม
เทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามตารางท้ายเทศบัญญัติ เช่น ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมจากอาคาร หรือสถาน
ประกอบการเข้าสู่ท่อรับน้้าเสีย หรือท่อรวบรวมน้้าเสียและในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิด
น้้าเสียมีระบบบ้าบัดน้้าเสียของตนเอง และท้าการบ้าบัดน้้าเสียได้ตามมาตรฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก้าหนดออก โดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติแล้ ว
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสียมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการน้้าทิ้งตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้
ให้เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของอาคารพักอาศัยให้เช่า และเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวม มีหน้าที่เสียค่า
บ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมแทนผู้เช่า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บจากผู้เช่าได้
หมวดที่ 5
บทก้าหนดโทษ
..............................................
ข้อ 24 เจ้ าของผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสียผู้ ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
ข้อ 22 หรือข้อ 23 ต้องเสียค่าปรับเป็น สี่เท่า ของอัตราค่าบ้าบัดน้้าเสีย ตามอัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้
จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ 25 ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานท้องถิ่นและหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตาม
ข้อ 21(1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 26 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ 6 หรือข้อ 21(2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ 27 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสียหรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 7 ข้อ 8
ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 13 หรือข้อ 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหากการฝ่าฝืนนั้น
ท้าให้เกิดความเสียหายต่อระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม จะต้องถูกด้าเนินคดีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย
/หมวดที่ 6...
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การอุทธรณ์
..............................................
ข้อ 26 เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสี ย หรือผู้ใช้บริการรวบรวมและบ้าบัด
น้้าเสีย ผู้ใดเห็นว่าประเภท ขนาด และอัตราค่าบ้าบัดน้้าเสียหรือค่าบริการน้้าทิ้งที่เทศบาลเมืองกระบี่จัดเก็บ
ไม่ถูกต้อง สามารถยื่นค้าร้องและส่งหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบ้าบัดน้้าเสียหรือค่าบริการน้้าทิ้ง
การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะพิจารณาโดยไม่ชักช้าและมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้เป็นที่สุด
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
..............................................
ข้อ 27 ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย มีระบบบ้าบัดน้้าเสียของตนเอง
อยู่แล้ว และประสงค์จะใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีอยู่นั้น แต่ไม่สามารถท้าการบ้าบัดน้้าเสียตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด มีหน้าที่ ต้องด้าเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในสี่สิบห้าวันส้าหรับ
อาคารประเภทบ้านพักอาศัย และภายในเก้าสิบวันส้าหรับอาคารประเภทประกอบการ ทั้งนี้ นับจากวันที่
เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน้้าเสียไม่สามารถด้าเนิน การ หรือปรับปรุงแก้ไข
เรื่องการระบายน้้าให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้ยื่นค้าขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อมีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพิจารณาผ่ อนผั นได้ไม่เกิน สามสิบวั น นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ ผ่อนผัน ทั้งนี้ การผ่ อนผั นจะต้อง
ค้านึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย
เมื่อพ้นก้าหนดผ่อนผันตามวรรคสอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษต้องจ่าย
ค่าบ้าบัดน้้าเสีย ตามอัตราที่ทางเทศบาลก้าหนด ตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2557
ลงนาม
...........................................
(นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน)
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)...............................................
()
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

-9บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้้าเสีย ค่าบริการน้้าทิ้ง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อ
ล้าดับ
ที่

ประเภทแหล่งก้าเนิดมลพิษ

หน่วย
ที่ใช้

1
2
3

แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 1
แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 2
แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 3

หลัง
ราย
ราย

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ราคา
อัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ค่าอนุญาต
น้้าเสีย
น้้าทิ้ง
หมายเหตุ
ต่อเชื่อมท่อ
อื
น
่
ๆ
บาท/หน่วย/ บาท/หน่วย/
บาท/
เดือน
เดือน
หน่วยที่ใช้
30
100
250
125
100
600
300
100

หมายเหตุ : 1. แหล่งก้าเนิดมลพิษที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ให้ด้าเนินการก่อนปล่อย
น้้าเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้้าเสีย
2. อัตราค่าบ้าบัดน้้าเสีย เป็นไปตามค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้า/ค่าเฉลี่ยความสกปรกของน้้า
ในรูปแบบ BOD ของผู้ก่อมลพิษแต่ละประเภท
3. การจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสียหรือค่าบริการน้้าทิ้ง เทศบาลเมืองกระบี่ จะจัดเก็บทุกเดือน
4. เป็นกรณีตัวอย่างการจัดเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสียหรือค่าบริการน้้าทิ้ง แบบเหมาจ่าย/เดือน/
ประเภทผู้ใช้น้า
5. น้้าเสีย คือ น้้าที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียมาก่อน
6. น้้าทิ้ง คือ น้้าที่ได้ผ่านการบ้าบัดน้้าเสียมาก่อน

............................ ปลัดเทศบาล
............................ ผู้อ้านวยการกองช่าง
............................ หัวหน้าฝ่าย
............................ ร่าง/ตรวจ
............................ พิมพ์

บัญชีแนบท้ายแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ
“แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 1” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่
อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านเรือนที่พักอาศัย
อาคารแถว
“แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 2” หมายความว่า
(1) หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออาคารที่ท้าการของเอกชนหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(2) มูลนิธิ
(3) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
(4) โรงเรียน หรือสถานศึกษา
(5) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(6) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) – (4)
“แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ 3” หมายความว่า
(5) โรงแรม
(6) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(7) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่
(8) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกับ (1) และ (2)

