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บันทึกหลักการเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

หลักการ  
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย
และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ า จึงได้จัดท าเทศบัญญัติการติดต้ังบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5   

 
 

เหตุผล  
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ        
การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น
ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ า จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ             
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ 
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 

--------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย  เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นบังคับใช้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2562) ประกอบกับมาตรา 18 , 20 (3) และมาตรา 44           
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และมาตรา 70 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒6 มาตรา 33  และมาตรา 37  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลเมืองเพีย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ต าบลเมืองเพีย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5” 

 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย             
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย แล้ว เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ในส่วนท่ีได้
ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น  
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

 “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่ิงท่ีใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

 “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอื่นใด 
ท่ีเป็นการถ่ายเทน้ า 

 “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล 
และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าท่ีเป็นของเอกชนซึ่งมีทางเช่ือมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความถึง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย หรือผู้ท่ีนายกเทศมนตรี
ต าบลเมืองเพียมอบหมาย 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับแต่งต้ัง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน้ าท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  และ   
ยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด 





 
ข้อก าหนดและวิธีการติดต้ังบ่อดักไขมัน ตามข้อ 11 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ือง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
 

 บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
 1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ 
  2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในท่ี 
  3. บ่อดักไขมันส าเร็จรูป 
 การติดต้ังขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดจากครัว ห้องน้ า ลานซักล้าง 
และสภาพของพื้นท่ีจะท าการก่อสร้าง 

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 1.1.1  ปูนซีเมนต์ 
 1.1.2  ทรายหยาบและทรายละเอียด 
 1.1.3  เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม.  
 1.1.4  วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ าหน่ายโดยท่ัวไป) 
 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้ังแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 – 0.40 ม. 
 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้ังแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 – 0.40 ม. 
 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้ังแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 – 0.45 ม. 
 1.1.5  ท่อ PVC ช้ัน 5.5 ท่อเข้า ขนาด ø 3 นิ้ว หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่า    
ท่อน้ าออกขนาด ø 4 นิ้ว หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  
 1.2 วิธีการก่อสร้าง 
 1.2.1 ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าท่ีออกจากแหล่งน้ าเสียเข้ามาท่อน้ าเข้าบ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูปประมาณ 
50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอท่ีจะรับน้ าหนักบ่อ       
ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วด าเนินการ ดังนี้ 
 1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอท่ีรับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุม    
บดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
 2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ø 4 – 8 นิ้ว     
ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมา
ประมาณ 2 – 3 ซม. 
 1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม.          
(ตามรูปแบบ) 
 1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมท่ีเตรียม
ไว้โดยต้ังวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ท า
การยาแนวด้วยปูนทรายท่ีกันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจ านวนท่ีได้
ก าหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 พร้อมท้ัง
ท าการเจาะต่อระบายน้ าตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน (ท้องตลาด)  
 



 
 1.2.4 การต่อรับน้ าเข้า และน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าท้ิงท่ีออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆท่ีมีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ช้ัน 8.5 ขนาดขึ้นอยู่กับ
รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมท่ีออกมา ส่วนน้ าท้ิงให้ต่อด้วยท่อ PVC ช้ัน 
8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ าท่ีออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
 2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
 2.1.2 ทรายหยาบ 
 2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม. 
 2.1.4 ท่อ PVC ช้ัน 5.5 ท่อเข้า ขนาด ø 3 นิ้ว หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่า     
ท่อน้ าออกขนาด ø 4 นิ้ว หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า  
 2.2 วิธีการก่อสร้าง 
 2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ าท่ีออกแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 – 1.00 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นท่ี เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอท่ีจะรับน้ าหนักบ่อดักไขมัน 
คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
 1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอท่ีรับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุม   
บดอัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
 2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม    
ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้น
ทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2 – 3 ซม. 
 2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) 
 2.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน  1:2:4  ท่ีฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม
หัวเสาเข็มจากพื้นขึ้นมาประมาณ 2 – 3 ซม. 
 2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบท่ีมีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ ายันแบบให้แน่นหนา
ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท าการเอาน้ าสะอาดรดไม้แบบให้ท่ัว จึงท าการ     
เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ท าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้
คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้ 
 2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ท าการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3 – 5 วัน 
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ท าการอุดทันที 
 2.2.6 การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าท้ิงท่ีออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมท่ีออกมา ส่วนน้ าท้ิงให้ต่อ
รับน้ าท้ิงท่ีออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพื้น ท่ีนั้นๆ โดยไม่ให้
ปากท่อท่ีออกจมอยู่ในน้ า เพื่อให้มีการระบายน้ าท้ิงออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

 

 

 



รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสีย 

 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ าท้ิง และช่วยดักเศษอาหารด้วย    
ในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดต้ังตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ าเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ ามัน       
ท่ีปะปนอยู่ในน้ าลอยขึ้นมาบนผิวน้ า ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปท้ิงได้ ส่วนน้ าท่ีถูกแยก
เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ าต่อไป 

 รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 

 1. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดต้ังใช้งานเหมาะส าหรับบ้านเรือนท่ัวไป และสถาน
ประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์ส าเร็จรูปมาท าเป็นบ่อดักไขมันได้    
การติดต้ังฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ าเสียได้อย่างน้อย 6 ชม. 

 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดต้ังใช้งานเหมาะส าหรับสถานท่ีประกอบการขนาดใหญ่ เช่น 
ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดต้ังโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นท่ี สถานกักน้ าเสียอย่างน้อย 
6 ชม. 

 การใช้งานและการดูแลรักษา 
 1. ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
 2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
 3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือถาวร 
 4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ าเสมอ 
 5. ต้องหมั่นตักน้ าไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น าไขมันท่ีดักได้ใส่ภาชนะ       
ปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลน าไปก าจัดต่อไป 
 6. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ าท่ีรับน้ าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องท าตาม
ข้อ 6 ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 

 


