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ประกอบเทศบญัญติัของเทศบาลต าบลประโคนชยั 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร 
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หลกัการ 

  เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  การติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้ าเสียในอาคาร พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

เหตุผล 

โดยเป็นการสมควรตราเทศบญัญติั  เร่ือง  การติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  และเพื่อประโยชน์ในการรักษา  
ความสะอาด  ร่วมทั้งเป็นการจดัระบบบ าบดัน ้าเสียในอาคารและครัวเรือนซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ี  
ตน้ทางและเป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขปัญหาคุณภาพของน ้า ประกอบกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้าเสีย  จึงขอ
เสนอร่างเทศบญัญติัต่อสภาเทศบาลต าบลประโคนชยั  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอ  
ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใชเ้ป็นเทศบญัญติัของ เทศบาลต าบล        
ประโคนชยั  ต่อไป    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 

เทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
.......................................... 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อนัมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบัการก าจดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลประโคนชยั  จึงออกเทศบญัญติัไว ้ ดงัน้ี 

ขอ้ ๑   เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั    เร่ือง    การติดตั้ง
บ่อดกัไขมนับ าบดัน ้าเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙ ” 

ขอ้ ๒   เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดเจด็วนั    นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศโดย
เปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบลประโคนชยั  เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   บรรดาเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ     และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล
ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 

ขอ้ ๔   ในเทศบญัญติัน้ี 
“อาคาร”  หมายความวา่  ตึก บา้น เรือน ร้านคา้ ร้านอาหาร ส านกังานหรือส่ิงปลูก

สร้างอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูอ่าศยัหรือใชส้อยได ้
 “บ่อดกัไขมนั”  หมายความวา่   ส่ิงท่ีใชแ้ยกจ าพวกน ้ามนัและไขมนัออกจากน ้าซ่ึง

ผา่นการใชแ้ลว้ 
 “การระบายน ้า”  หมายความวา่  การผนัน ้า การปล่อยน ้ า การเทน ้า การสาดน ้า หรือ

การกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการถ่ายเทน ้า 
 “แหล่งระบายน ้า”  หมายความวา่  ทางหรือท่อระบายน ้า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง 

แม่น ้า ทะเล และแหล่งน ้าสาธารณะ แหล่งน ้าธรรมชาติ และแหล่งน ้าท่ีเป็นของเอกชนซ่ึงมีทางเช่ือมต่อ
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน ้าสาธารณะ    หรือแหล่งน ้าธรรมชาติได ้

 “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”    หมายความวา่   นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 
 “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”    หมายความวา่   ปลดัเทศบาลและพนกังานเทศบาลอ่ืนท่ี      

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้ง  
ขอ้ ๕   เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่อาคารท่ีมีการระบายน ้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง

ระบายน ้า  และยงัไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการก าจดัน ้ามนัและไขมนัส าหรับอาคาร
ประเภทนั้น 

 ขอ้ ๖     ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารตามขอ้  ๕     ติดตั้งบ่อดกัไขมนัตาม
มาตรฐานท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 



 ๓ 

               ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ ด าเนินการติดตั้ง
บ่อดกัไขมนัส าหรับอาคารนั้นใหแ้ลว้เสร็จก่อนเขา้อยูอ่าศยัหรือใชส้อย และหากอาคารใดอยูร่ะหวา่ง
การปลูกสร้างใหม่ในวนัท่ีเทศบญัญติัน้ี มีผลใชบ้งัคบัก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัเช่นเดียวกนั 

 ขอ้ ๗     ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี       ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)    เขา้ตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและตก 

(๒)   สั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีมีการระบายน ้าทิ้งลง   หรือไหล
ไปสู่แหล่งระบายน ้า  ด าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนัใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั 

ขอ้ ๘   ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองตามขอ้ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน ้ามนัหรือ
ไขมนัในบ่อดกัไขมนัไปก าจดัและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดกัไขมนัให้อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามปกติ 

ขอ้ ๙     ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ในการปฏิบติัการตามขอ้  ๗ (๑)    ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

ขอ้ ๑๐    ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ       เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตามขอ้  ๗ (๒)   ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท       และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจก าหนดให้เสีย
ค่าปรับอีกไม่เกินวนัละสองร้อยบาท    นบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ก าหนดใหด้ าเนินการติดตั้งบ่อดกัไขมนันั้น   เป็นตน้ไป      จนกวา่จะไดป้ฏิบติั
ใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ ๑๑    ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศและประชาสัมพนัธ์     ใหป้ระชาชนทราบถึง
การปฏิบติัตามเทศบญัญติัน้ี 

ขอ้ ๑๒   ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้            การปฏิบติัตาม 
เทศบญัญติัน้ี   ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง    อาทิเช่น     พื้นท่ีบน
ภูเขา    พื้นท่ีเกษตรกรรม   พื้นท่ีในชนบท   เป็นตน้ 

ขอ้ ๑๓    ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั   รักษาการตามเทศบญัญติัน้ี   และใหมี้
อ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการเป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  

                                                       
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2549 

   
                  ลงช่ือ       ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน                                      

 ( นายธีระศกัด์ิ   หาญประโคน ) 
นายกเทศมนตรีต าบลประโคนชยั 

 
                         เห็นชอบ 

        ลงช่ือ  สถาพร  ชุมอุปการ 
              (นายสถาพร   ชุมอุปการ) 
นายอ าเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 

             ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์
 


