
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ 
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ  

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
---------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลตำบลบาลอ ได้มีการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้ง 
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... เพ่ือให้อาคารและบ้านเรือนที่จะก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบาลอ 
มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีจากต้นทาง  สามารถรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  
และขยายตัวของอาคารบ้านเรือนในอนาคต 

ในการนี้  เพ่ือให้การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... สอดคล้องกับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  เทศบาลตำบลบาลอจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน โดยมีรายละเอียดและวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 
ในอาคาร พ.ศ. ..... และแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

๒. วิธีการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี 
๒.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบาลอ

www.balor.go.th หรือ Facebook ของเทศบาลตำบลบาลอ 
๒.2 รับเอกสารหรือดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... และส่งมายังช่องทางต่อไปนี้ 
- ทางโทรสาร : หมายเลข 0 7329 9523 
- นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์  : สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่  1  

ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 
3. ระยะเวลาในการรับ ฟังความคิด เห็ นของประชาชนตามข้อ  2  เริ่มตั้ งแต่ วันที่   

10 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๕  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

                              (นายอับดุลซูกูร  ซายากะ)                         
             นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 



 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลบาลอ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมนับำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... . 

คำชี้แจง :  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความคิดเห็นของท่าน 
1.  ผู้แสดงความคิดเห็น   ประชาชนทั่วไป   ประชาชนทีมี่ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบาลอ 
2. เพศ   ชาย   หญิง   ไม่ตอ้งการระบุ 
3. อายุ   ต่ำกว่า 30 ปี   31 – 40 ป ี  41 – 50 ปี   51 – 60 ปี   61 ปีขึ้นไป 
4. อาชีพ  รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

     รับจ้าง     เกษตรกร    นักเรียน/นักศึกษา 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................ ............. 

5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
   เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ 
   เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ยกเว้น ข้อ................................................................... 
  โดยขอเสนอความเห็นให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ ..................................................... 
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
   ไมเ่ห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ ........................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

6. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....   
มีความเหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลตำบลบาลอหรือไม่ 
   เหมาะสม 
   ไม่เหมาะสม เนื่องจาก .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

7. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)  ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกรวบรวมไปวิเคราะห์ 
เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเสนอเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้ต่อไป 
ขอขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ 

_____________________________________________________________________________________ 

     กรุณาส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ :  สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ 
                สำนักปลัดเทศบาล  งานนิติการ 

(หรือสแกนเพื่อแสดงความคิดเห็นออนไลนผ์่าน Google Form) 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
พ.ศ. .... 

_______________________________________ 
 

หลักการ 

ให้มเีทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
 
 

เหตุผล 

โดยที่เทศบาลตำบลบาลอ  ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบลบาลอ  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  และมีการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนเพ่ือให้อาคารและบ้านเรือนที่จะก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบาลอมีระบบบำบัดน้ำ
เสียที่ดีจากต้นทาง  สามารถรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว 
ของอาคารบ้านเรือนในอนาคต  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล  
ตาม มาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบ มาตรา 18  มาตรา 20 (3)  และมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลบาลอจึงต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลบาลอ 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

พ.ศ. .... 

_______________________________________ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3)  และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   ประกอบ  มาตรา 18  มาตรา 20 (3)   
และมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
เพ่ือรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
ซึ่งเป็นการที่เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
เทศบาลตำบลบาลอจงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบาลอเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่ 
วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ เป็นต้นไป 

ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอ่ืนใดของเทศบาล 
ตำบลบาลอซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว 

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอ่ืนใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ 

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล 
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล 
ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
 

 
/ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”... 

( ร่าง ) 
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“เจา้พนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 

ข้อ 5  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ 
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ 6  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน 
ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่  
เทศบัญญัตินี้มผีลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

ข้อ 7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒)  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง

ระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

ข้อ 8  ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันใน
บ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

ข้อ 9   ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ 10  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ 
สองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 
ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ข้อ 11  ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 12  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 13  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  
ตามความจำเป็นและเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่  
ในชนบท เป็นต้น 

 
 

/ ข้อ 14  ให้นายกเทศมนตรี... 
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ข้อ 14  ให้นายกเทศมนตรีตำบลบาลอรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจ 
ออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน               พ.ศ.   
 
       
          (นายอับดุลซูกูร  ซายากะ) 
               นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 

               เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
(………….............................................) 
.......................................................... 

 



เอกสารแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 

พ.ศ. .... 
_______________________________________ 

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 

รูปแบบการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
 1. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ 
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
 3. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย 
 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง 
และสภาพของพ้ืนที่ที่จะทำการก่อสร้าง 

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
    1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
    1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด 
    1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม. 
    1.1.4 วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ทีม่ีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด) 
     มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 - 0.40 ม. 
     มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 - 0.40 ม. 
     มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 - 0.45 ม. 
         1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรอืขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ำออก ขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532) 
  1.2 วิธีการก่อสร้าง 
         1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ 
เข้าบ่อดักไขมันตามรูปแบบ โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์
สำเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอ 
ที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
     1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ 
ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
     2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้
ขนาด ø 4 - 8 นิ้ว ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทราย 
รองพ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ชม. 

 
/ 1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม... 
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    1.2.2 ผูก เหล็ก เส้นกลม ขนาด ø 9 มม . เป็ นตะแกรงวงกลม ระยะห่ าง 
20 x 20 ซม. ตามรูปแบบ 
    1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 หนา 10 ซม. โดยให้ เนื้อคอนกรีต 
หุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม. 
    1.2.4 นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้า 
ตัววงขอบซีเมนต์ฯ เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการ 
ยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน
ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1 : 1 
พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
    1.2.5 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด
ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ 
PVC ชั้น 8.5 ขนาดตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำ
สาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพ่ือให้น้ำมีการระบายออก
จากตัวบ่อดักไขมันได้ด ี
 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
    2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
    2.1.2 ทรายหยาบ 
    2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม. 
    2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ำออก ขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532) 
  2.2 วิธีการก่อสร้าง 
    2.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำ
เข้าบ่อดักไขมันตามรูปแบบ โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบ ขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 - 1.00 ม. 
หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แล้วดูว่าดินก้นหลุมมี
ความหนาแน่นพอทีจ่ะรบัน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
     1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทราย
หยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
     2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาด
ของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม.  
ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 - 3 ซม. 
    2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน 
ตามรูปแบบ 
    2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ที่ ฐาน พ้ืนบ่อดักไขมันก่อน โดยให้  
เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2 - 3 ซม. 
 
 

/ 2.2.4 ประกอบแบบ... 
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    2.2.4 การประกอบแบบ ต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบ ไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบ 
ให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว 
จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย  
เพ่ือไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้ 
    2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ  
3 - 5 วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที 
    2.2.6 การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้ง
ให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้น ๆ  
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพ่ือให้มีการระบายน้ำทิ้งท่ีออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

 3. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย 
  3.1 ถังดักไขมันสำเร็จรูป  
    ถังดักไขมันสำเร็จรูป มักจะทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ 
ซึ่ งแข็งแรง ตัวถังมีทั้ งแบบที่ สามารถติดตั้ งโดยการฝังใต้ ดินหรือวางบนพ้ืน มีให้ เลือกหลายขนาด  
ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน 

  3.2 ถังดักไขมันอย่างง่าย  
    ถังดักไขมันอย่างง่ายเป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้
เองในครัวเรือนโดยใช้วัสดุที่หาง่าย ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้
เป็นถังดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไป  
ในท้องตลาด ขนาดประมาณ 20 ลิตร ใช้ท่อ PVC พร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เจาะรู
ถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อ PVC ยาด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออก
ประมาณ 5 ซม. นำตะกร้าพลาสติกที่ เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวด 
ที่ทำเป็นหูหิ้วแขวนไว้ที่ทางน้ำเข้าเพ่ือดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไป  
ถึงก้นถัง โดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ 15 ซม. 

  3.3 การติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป และถังดักไขมันอย่างง่าย  
    การติดตั้งควรมีการกำหนดตำแหน่งให้ใกล้และระดับต่ำกว่าจุดหรือแหล่งกำเนิด 
น้ำเสีย โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถัง
หรือบ่อดักไขมันไปยงัท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย 

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย 
 บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วย  
ในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร 
ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพ่ือนำซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง
ลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน
อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน
ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป 

/หลักการทำงาน… 
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 หลักการทำงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมา
กับน้ำเสีย และสามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย 
 ขั้นตอนที่ 2 น้ำทิ้งจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจาก 
น้ำทิ้งจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำตามการออกแบบซึ่งควรมีระยะเวลาเก็บกัก (Detention time) ไม่น้อยกว่า 6 
ชั่วโมง ผู้ใช้งานจะต้องตักไขมันส่วนนี้ออกไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด 
 ขั้นตอนที่ 3 น้ำทิ้งที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลล้นออกเพ่ือผ่านเข้าสู่การบำบัดขั้นต่อไป ก่อนปล่อย 
น้ำทิ้งออก 

 การติดตั้งใช้งาน 

 รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 3 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 

 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ 
สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็น
บ่อดักไขมันติดต้ังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ 
เช่น ภัตตาการ ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด ติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพ้ืนที่และสามารถกักเก็บ 
น้ำเสียอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 

 3. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือ
อาคารขนาดเล็กและมีกิจกรรมหรือปริมาณน้ำเสียไม่มาก โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
เข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย 

 การใช้งานและการดูแลรักษา 

 ปัญหาสำคัญของถังหรือบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้เกิด
ความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบหรือสัตว์พาหะอ่ืน ๆ ได้ 
รวมทั้งทำให้ถังหรือบ่อดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควร
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

 1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน 
 2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในถังหรือบ่อดักไขมัน 
 3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
 4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอ 
 5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ ซึ่งไม่มีไขมัน เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในถัง
หรือบ่อดักไขมัน 
 6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากถังหรือบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะ
ปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้เทศบาลนำไปกำจัดต่อไป 
 7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากถังหรือบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ  
ต้องทำตามข้อ 6 ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
 8. ล้างถังหรือบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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ภาพแสดงบ่อดักไขมันรูปแบบต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 1 : บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 

 
ภาพที่ 2 : บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 

/ตารางแสดงขนาดมาตรฐาน... 
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ตารางแสดงขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันรูปแบบต่าง ๆ 

ตารางที่ 1 : ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 

จำนวนคน ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)  ขนาดบ่อ จำนวนบ่อ (บ่อ)  
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความลึกน้ำ (ม.)  

5 0.17 0.8 0.40 1 
5-10 0.34 0.8 0.70 1 

10-15 0.51 1.0 0.70 1 
15-20 0.68 1.2 0.60 1 
20-25 0.85 1.2 0.80 1 
25-30 1.02 1.0 0.70 2 
30-35 1.19 1.0 0.80 2 
35-40 1.36 1.2 0.60 2 
40-45 1.53 1.2 0.70 2 
45-50 1.70 1.2 0.80 2 

(ที่มา : คู่มือการใช้ถังดักไขมัน การติดตัง้ การใช้ประโยชน ์และการดูแลรักษา, กรมควบคุมมลพิษ 2548) 

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้อง
ซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย 

ตารางที่ 2 : ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 

ขนาดพื้นที่ 
(ตารางเมตร)  

ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 
(ลบ.ม) 

ขนาดบ่อ 
ความลึก (ม.)  ความกว้าง (ม.)  ความยาว (ม.)  

10 0.19 0.40 0.50 1.00 
10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 
25-50 0.94 0.75 0.80 1.60 
50-75 1.41 0.75 1.00 2.00 

75-100 1.88 0.80 1.10 2.20 
100-125 2.35 0.85 1.20 2.40 
125-150 2.82 0.90 1.20 2.60 
150-175 3.29 1.00 1.30 2.60 
175-200 3.76 1.00 1.35 2.80 

(ที่มา : คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดนำ้เสียแบบติดกบัที่, กรมควบคุมมลพิษ 2537) 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตาม
ตารางข้างบน สำหรับภัตตาคารขนาดใหญ่ต้องเพ่ิมจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ 

 

_______________________________________ 


