
  

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เร่ือง  การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสยีใน

อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
.................................. 

 
  อาศัยความนัยมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์  ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๘/
๓๑๗๔  ลงวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีได้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน   
 

  ท้ังนี้  หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
โทร.  ๐ ๔๔๘๕ ๙๒๑๑  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี  www.phetpattana.go.th  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
     (ลงช่ือ) 
        (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phetpattana.go.th/


  

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

................................................... 
 

หลักการ 
 

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

เหตุผล 
 

       ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๔๔  
อันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ประกอบกับพระราชสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔  ให้กระทำได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เรื่อง  การติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

....................................... 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ 
และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และนายอำเภอ
บำเหน็จณรงค์  จึงตราข้อบญัญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  นับแต่วันถดัจาก 
วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การติดต้ังบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ต้ังแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ติดประกาศไว้
หน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  และท่ีทำการกำนันในเขตพื้นท่ีแล้วอย่างน้อยเจ็ด
วัน  ยกเว้นระเบียบ  ประกาศ  หรือคำส่ังท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาและติดประกาศให้
ประชาชนทราบตามความดังกล่าวมาแล้วจึงจะมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาคาร  สำนักงาน  หรือส่ิงปลูก
สร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  ส่ิงท่ีใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการ
ใช้แล้ว 
  “การระบายน้ำ”  หมายความว่า  การผันน้ำ  การปล่อยน้ำ  การเทน้ำ  การสาดน้ำ  หรือ
การกระทำอื่นใดท่ีเป็นการถ่ายเทน้ำ 
  “แหล่งระบายน้ำ”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ำ  ลำกระโดง  ลำราง  คู  คลอง  
แม่น้ำ  และแหล่งน้ำสาธารณะ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  และแหล่งน้ำท่ีเป็นของเอกชนซึ่งมีทางเช่ือมต่อหรือ 
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  แหล่งน้ำธรรมชาติ  และแหล่งน้ำท่ีเป็นของเอกชนซึ่งมีทางเช่ือมต่อ
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งนำสาธารณะ  หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 



  

  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลง  หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ  
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น 
 ข้อ  ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม  ข้อ  ๕  ติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดต้ัง
บ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการ
ปลูกสร้างใหม่ในวันท่ีข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 
 ข้อ  ๗   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีต้ังอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก 
  (๒)  ส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำ  ดำเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน 
 ข้อ  ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  ๖  ทำการดูแลรักษา  เก็บขนน้ำมันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัด  และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ตามปกติ 
 ข้อ  ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติการตามข้อ  ๗  (๑)  ต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน   ๑,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ตามข้อ  ๗ (๒)  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ 
๓๐๐  บาท  นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนดให้
ดำเนินการติดต้ังบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้ อ   ๑ ๑   ให้ เจ้ าพ นั ก งาน ท้ อ งถิ่ น มี อ ำน าจ ใน ก ารพิ จ ารณ ายก เว้ น ก ารป ฏิ บั ติ ต าม 
ข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นท่ีบางแห่ง  อาทิเช่น  พื้นท่ีเกษตรกรรม  
พื้นท่ีซึ่งต้ังอยู่ห่างจากชุมชน  เป็นต้น 
 ข้อ  ๑๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออก
ประกาศหรือคำส่ัง  เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔         
  
   (ลงช่ือ)          
    (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เห็นชอบ  

       
 (นางสาวอ้อยใจ  คำบุญเรือง) 
            นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 



  

 
 

    
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

เร่ือง  ข้อกำหนดและวิธีการติดต้ังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 
…………………………………… 

 

  ตามความในข้อ  ๖  ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การ
ติดต้ัง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๔  กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารท่ีมีการ
ระบายน้ำท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ  และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัด
น้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น  ทำการติดต้ังบ่อดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด  นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึงได้กำหนดมาตรฐาน  แบบบ่อดักไขมัน  
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน  และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย  เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารในเขตองค์การบริหารส่วนใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดต้ัง  ดังนี้ 
 

  ๑.  รูปแบบบ่อดักไขมัน 
       บ่อดักไขมันมี  ๓  รูปแบบตามความเหมาะสม  ดังนี้ 
       ๑.๑  บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป  การติดต้ังสำหรับใช้ในครัวเรือนท่ีพักอาศัยท่ัวไป  
โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
        ๑.๒  บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์  การติดต้ังใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือน
ท่ัวไปและสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก  เช่น  ร้านอาหาร  โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำ
เป็นบ่อดักไขมันได้ การติดต้ังฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน  และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย  ๖ ช่ัวโมง 
       ๑ .๓   บ่อดักไขมันแบบสร้างในท่ี  การติดต้ังใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานท่ี
ประกอบการขนาดใหญ่  เช่น  ภัตตาคาร  ศูนย์อาหาร  โรงอาหาร  และตลาด  การติดต้ังโดยสร้างบ่อดัก
ไขมันบนพื้นท่ีและสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย  ๖  ช่ัวโมง 

 

๒.  วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
       ๒.๑  บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป  อาจติดต้ังบนพื้นหรือผังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัย  
ภายในแยกเป็นสองส่วน  คือ  ส่วนท่ีเป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร  และส่วนท่ีดักไขมัน 

          ๒.๑.๑  วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  ประกอบด้วย 
                       (๑)  บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปท่ีจำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด   

               (๒)  ท่อ พี.วี.ซี  ขนาด  ๒  นิ้ว  หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออก
จากบ่อดักไขมัน 
               (๓)  คีมตัดท่อ พี.วี.ซี  หรือใบเล่ือยเหล็ก 
               (๔)  ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี  ขนาด  ตามท่ีระบุในข้อ (๒) 



  

-๒- 
 
             ๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง 
             (๑)  วางบอ่ดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณท่ีอยู่ใกล้อ่างล้างจาน  และพื้นท่ี
ความราบเรียบเสมอกัน  หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้าง
จานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น 
                (๒)  วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำท้ิงท่ีต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึง
ตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป  และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ หรือคู  คลองตามธรรมชาติ 
             (๓)  ตัดท่อ พี.วี.ซี.ท้ังสองช่วงตามขนาดท่ีวัดในข้อ (๒)  ด้วยคีมตัดท่อ
หรือใบเล่ือยเหล็ก 

          (๔)  ต่อท่อ พี.วี.ซี.  จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วย 
ข้องอ พี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้ำท้ิงบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  คู  คลอง
ธรรมชาติ  อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ  และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง 
      ๒.๒  บ่อดักไขมันแบบติดต้ังในท่ีแบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถาน
ประกอบการ ขนาดเล็ก 
          ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
      (๑)  ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ 
      (๒)  ทรายหยาบและทรายละเอียด 

  (๓)  เหล็กเส้นกลม  RB  ขนาด Ø  ๙  มิลลิเมตร 
     (๔)  วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

        ขนาด ๐.๘๐ เมตร  สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร 
             ขนาด ๑.๘๐ เมตร  สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร 

        ขนาด ๐.๘๐ เมตร  สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร 
     (๕)  ท่อพี.วี.ซี. ช้ัน  ๘.๕  ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø  ๗๕  มิลลิเมตร  หรือ
ใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
         ๒.๒.๒  วิธีการก่อสร้าง 
    (๑)  ขุดหลุมลึกลงไป  โดยดูระดับท่อน้ำท่ีออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา
ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน  โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป
ประมาณ  ๕๐  เซนติเมตร  โดยรอบหรือพอสมควร  เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่น
พอท่ีจะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
    กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอท่ีรับน้ำหนักได้  ให้ทำการใส่ทราย
หยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
 



  

-๓- 
 
    กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้
ขนาด Ø  ๔ - ๘  นิ้ว ยาว  ๓.๐ – ๖.๐  เมตร  แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น  ความหนา  ๑๐  เซนติเมตร  
ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ  ๒ - ๓  เซนติเมตร 
    (๒)  ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม 
ระยะห่าง  ๒๐ x ๒๐  เซนติเมตร 
    (๓)  เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อ
คอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ  ๒ - ๓  เซนติเมตร 
    (๔)  นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางท่ีคอนกรีตก้นหลุมท่ีเตรียมไว้โดย
ถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย  แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยา
แนวด้วยปูนทรายท่ีก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนท่ีได้
กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ  โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว  ปูน:ทราย  เท่ากับ  ๑:๑  พร้อมท้ังทำการ
เจาะต่อท่อระบายน้ำ  กลบฝังดินรอบตัวบอ่ให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน 

    (๕)  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน  ให้ทำการต่อรับท่อ
น้ำท้ิงออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ  ท่ีมีไขมันเกาะติด  โดยใช้ท่อ  พี.วี.ซี.  
ช้ัน  ๘.๕  ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม  แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมท่ีออกมา ส่วน
น้ำท้ิงใช้ท่อพี.วี.ซี. ช้ัน  ๘.๕  หรือใหญ่กว่า  โดยให้ท่อรับน้ำท่ีออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ
หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นท่ีนั้นๆ  โดยไม่ให้ปากท่อท่ีออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัว
บ่อดักไขมันได้ดี 

๒.๓  บ่อดักไขมันแบบสร้างในท่ี สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ 
(๒) ทรายหยาบ 
(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ช้ัน ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่

กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มลิลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
               ๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง 

           (๑)  ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำท่ีออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา
ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ 
เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีแล้วให้ดูว่าดิน
ก้นหลุม มีความแน่นพอท่ีจะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่ อพิจารณาแล้วให้
ดำเนินการ ดังนี้ 

 



  

-๔- 
 

     กรณีดินมีความแขง็แรงและแน่นพอท่ีรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่
ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
     กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอก
เสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความ
หนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
          (๒)  ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและ
โครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน 
          (๓)  เทคอนกรีตอัตราส่วน  ๑:๒:๔ ท่ีฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดย
ให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ  หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร 
          (๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบท่ีมีผิวเรียบไม่บิดงอ  แล้วยึดค้ำยัน
แบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป  จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ท่ัวจึงทำการเท 
คอนกรีตอัตราส่วน  ๑:๒:๔  ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง  แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ  
เพราะจะมีการรั่วซึมได้   

 (๕)  การถอดไม้แบบ  ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีต
แล้วประมาณ  ๓ - ๕  วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่  ถ้ามีให้ทำการอุดทันที 
          (๖)  การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับ
ท่อน้ำท้ิงท่ีออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ  แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมท่ี
ออกมา ส่วนน้ำท้ิงให้ต่อรับน้ำท้ิงท่ีออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ  คู คลอง 
ตามพื้นท่ีนั้นๆ  โดยไม่ให้ปากท่อท่ีออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำท้ิงได้ดี 
 

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย 
      บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำท้ิงและช่วยดักเศษ
อาหารด้วยในตัว  ตัวบ่อแบ่งได้  ๒  ส่วน  ซึ่งเช่ือมต่อกัน  ส่วนท่ี  ๑  จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดัก
เศษอาหาร  ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปท้ิงและทำความสะอาดได้ 
ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนท่ี  ๒  ซึ่งจะทำหน้าท่ีดักไขมัน  คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง 
เพื่อให้ไขมันและน้ำมันท่ีปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ  ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตัก
ออกไปท้ิงได้  ส่วนน้ำท่ีถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป 
 

  ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา 
๔.๑  ต้องติดต้ังตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
๔.๒  ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
๔.๓  ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือถาวร 
๔.๔  ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ 



  

-๕- 
 
๔.๕  ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ  เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อ

ดักไขมัน 
๔.๖  ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์  นำไขมันท่ีตักได้          

ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย  เพื่อใหร้ถองค์การบริหารส่วนสามารถนำไปกำจัดต่อไป 
๔.๗  ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำท่ีรับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน

หรือคราบ  ต้องทำตามข้อ  ๖  ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
 

      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้าง  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ีกองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔          
 
 

   (ลงช่ือ)          
    (นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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