ประกาศองค์บริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2562
.
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน ได้จัดทาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน ได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2562 และนายอาเภอสองได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ตาม
หนังสืออาเภอสอง ที่ พร 0023.11/2380 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้วตามที่อ้างถึงนั้น
อาศัยอานาจตามความใน พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 และมาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้า
เสียในอาคาร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
โดยข้อบัญญัติตาบลฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วันถัดจากประกาศโดยเปิดเผย ณ ทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน แล้ว 7 วัน รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(นางกชกร เกยงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
อาเภอสอง จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน (สานักงานปลัด)
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุนเห็นชอบ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------------หลักการ
เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหนุน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้า
เสียในอาคาร ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน

เหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา
44 ได้กาหนดให้ท้องถิ่นมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้า
เสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่
7) พ.ศ. ๒๕ 62 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เห็นเป็นการจาเป็นที่ต้องออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้าภายในตาบล เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้า และบาบัดน้าเสียใน
อาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านหนุน เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึงเห็นควรตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับภายในพื้นที่ตาบล บ้านหนุน
ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บาบัดน้าเสียในอาคาร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านหนุนและนายอาเภอสอง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคาสั่งอื่นใดของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้า มันและไขมันออกจากน้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การเทน้า การสาดน้า หรือการกระทาอื่น
ใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้า ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้า ทะเล และ
แหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้าธรรมชาติและแหล่งน้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่
แหล่งน้าสาธารณะหรือน้าธรรมชาติได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้าและยังไม่
มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกาจัดน้ามันและไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการติดตั้งบ่ดักไขมันสาหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ ก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกาจัด
และซ่อมแซมบารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
ข้อ 8 ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

-2ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้
ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจาเป็นโดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขาพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท
ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.

2562

(ลงชื่อ)
(นางกชกร เกยงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนุน
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายกิติพัฒน์ กะวัง)
นายอาเภอสอง

ภาคผนวก

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------------------1. เมื่อข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
2. พิจารณาออกประกาศกาหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
ฉบับนี้
3. จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กาหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการ
ประชาชน หรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
4. กาหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการ
ดูแล รักษา เก็บขนน้ามันและไขมันออกจากบ่อไปกาจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมัน
เดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
6. ออกคาสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการสารวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้
7. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจาเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสาเร็จ
8. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบน
พื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างอยู่เดิม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562
---------------------------------------------------------------1. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อดักไขมันเอง
1.1 จัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้าเสียที่เกิดจาก
อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้าเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้าสาธารณะหรือ
แหล่งน้าธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อมโดยรวม หากไม่มีการบาบัดน้าเสีย ณ
แหล่งกาเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับ
ไขมันและน้ามันทุกประเภท ก่อนจะระบายลงสู่แหล่งระบายน้าหรือแหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติ
เพราะไขมันและน้ามันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทาให้เกิดน้าเสีย
1.2 สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อตั้งดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาลดค่า
น้าประปา ลดค่าภาษีโรงเรือน จัดทาประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น
1.3 สารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความ
ประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน
1.4 จัดตั้งกองทุนบ่อดักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
บ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ มีสภาพยากจนไม่มีเงิน
ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือ ฯลฯ ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการ
โครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ อาจดาเนินการด้วยวิธีการ เช่น ทอดผ้าปุาบ่อ
ดักไขมันเป็นต้น
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อดักไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มี
ศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ผู้นาหมู่บ้าน ผู้นา
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครต่างๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็น
ต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้าเสีย ณ แหล่งกาเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันใน
ท้องถิ่นตน ซึ่งคระกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝุายต่างๆ ดังนี้ ฝุายอานวยการ ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุาย
ฝึกอบรม ฝุายการเงิน ฝุายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝุายผลิตและติดตั้ง ฝุายติดตามผลและฝุาย
เลขานุการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดาเนินการกับ
คณะกรรมการดังกล่าว
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
2.1 กาหนดเปูาหมายในการติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้
ภายในปี 2563
- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน
- ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า 2,500 ตารางเมตร จานวน 30
%
2.2 กาหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันจากแนวทางเลือก ดังนี้
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนซื้อผลิตภัณฑ์บ่อดักไขมันสาเร็จรูป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง
- เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันครึ่งหนึ่งและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันให้อีกครึ่งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารบ้านเรือน
แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชาระเงินค่าบ่อดักไขมัน เป็นงวดๆ คนครบ

-2- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.3 จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยกาหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตามความเหมาะสมของ
อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท
2.4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายการที่ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดาเนินโครงการหนึ่งอาคารบ้านเรือนหนึ่งบ่อดัก
ไขมันหรืออาจใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทา เพื่อบาบัด
ความเดือนร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเอง การฝากเงิน การ
เก็บเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ข้อกาหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น
1. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
2. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้า ลานซักล้าง และ
สภาพของพื้นที่ ที่จะทาการก่อสร้าง
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
1.
บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
1.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์
1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด
1.1.3 เหล็กเส้นกลม
RB ขนาด Ø 9 มม.
1.1.4 วงขอบซีเมนต์สาเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจาหน่ายโดยทั่วไป)
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม.
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 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. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้าออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)
1.2 วิธีการก่อสร้าง
1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้าที่ออกจากแหล่งน้าเสียเข้ามาท่อน้าเข้าบ่อ
ดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สาเร็จรูป
ประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้าหนัก
บ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้าหนักได้ ให้ทาการใส่ทราย
หยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซฒ. ได้เลย
2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทาการตอกเสาเข็มไม้
ขนาด Ø 4-8 นิ้ว ยาว 3.0 – 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรอง
พื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.
1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด
Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 ×20
ซม. (ตามรูปแบบ)
1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1
:2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว
เสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.
1.2.4 นาวงขอบซีเมนต์สาเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตังวง
ขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นนางขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทาการยาแนว
ด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อปูองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจานวนที่ได้กาหนด
ไว้ แล้วยาแนวรอบต่อดามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1:1 พร้อมทั้งทากร
เจาะต่อท่อระบายน้าตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด
1.2.5 การต่อรับน้าเข้าและน้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทาการต่อรับท่อน้าทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหารหรือ จากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด

-2ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแด่ขนาดของท่อต้อง ไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ
PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ ต่อรับน้าที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้า
สาธารณะหรือรางน้า คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้าเพื่อให้น้ามีการระบายออก
จากตัวบ่อดักไขมันได้ดี
2.
บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
2.1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์
2.1.2 ทรายหยาบ
2.1.3 เหล็กเส้นกลม
RB ขนาด Ø 9 มม.
2.1.5 ท่อ
PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้าออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)
2.2 วิธีการก่อสร้าง
2.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้าที่ออกจากแหล่งกาเนิดน้าเสียมาเข้าท่อน้า
เข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80-1.00 ม.
หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่า
ดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้าหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดาเนินการดังนี้
1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้าหนักได้ให้ทาการใส่ทราย
หยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย
2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทาการตอกเสาเข็ม (ขนาด
ของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัว
เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.
2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด
Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน
(ตามรูปแบบ)
2.2.3 เทคอนกรีตอัตราส่วน 1
:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต
หุ้มหัวเสาเข็มประมาณ 2-3 ซม.
2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ายันแบบให้แน่น
หนาปูองกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทาการเอาน้าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่งจึงทาการ
เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทาการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีต
นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซมได้
2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทาการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทาการอุดทันที่
2.2.6 การต่อรับน้าเข้าและน้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทาการต่อรับท่อรับท่อน้าทิ้ง
ที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้า
ทิ้งให้ต่อรับน้าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้าสาธารณะหรือรางน้า คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้าเพื่อให้มีการระบายน้าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบาบัดน้าเสีย
บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สาหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้าทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดย
ตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้
สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทาความสะอาดได้ ส่วนน้าจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้น
เข้าส่วนที่ 2ซึ่งจะทาหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้าเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อได้ไขมันและน้ามันที่ปะปนอยู่ในน้าลอย
ขึ้นมาบนผิวน้าซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้าที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหล
ออกทางช่องระบายน้าต่อไป
รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้
1.
บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสาหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน
ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สาเร็จรูปมาทาเป็นบ่อดักไขมันได้การ
ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้าเสียได้อย่างน้อย 6 ซม.
2.
บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาสมที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคารศูนย์
อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้าเสียอย่างน้อย 6
ซม.
ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน
1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ 2,00-3,000 บาท
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ
การใช้งานและการดูแลรักษา
1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่าเสมอ
5. ห้ามเอาน้าจากส่วนอื่นๆ เช่น น้าล้างมือ น้าอาบ น้าชัก น้าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นาไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด
และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตาบลนาไปกาจัดต่อไป
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้าที่รับน้าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทาตามข้อ
6 ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

