
 
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 

เรื่อง 
 

การตดิตั้งบ่อดกัไขมันบ าบดัน้ าเสียในอาคาร  

พ.ศ. 2562 
 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 
 



 



หลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕62 

 
หลักการ 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 

 
เหตุผล 

 ในสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน พ้ืนที่ เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา มีบ้านเรือนประชาชนและสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยแต่ละที่จะต้อง มีกิจกรรมการใช้น้ ามากน้อยแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่ง
กลายเป็นน้ าเสียและน้ าทิ้งที่ระบายลงสู่ธรรมชาติ จึงอาจท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติเน่าเสียได้หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ 
การควบคุมให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันจะเป็นการบ าบัดน้ า เสียในขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไขมันเมื่อไหลมา
รวมกันจะจ ากัดการละลายของออกซิเจนในน้ า ท าให้กระบวนการรักษาสมดุลของการบ าบัดตัวเองตามธรรมชาติ
สูญเสียไป มาตรการทางกฎหมายที่เป็นรูปธรรมจะเป็นเครื่องมือในการป้องปราม ไม่ให้มีการท าลายแหล่งน้ าและ
ธรรมชาติในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕62 
 

****************************** 
อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 

๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนาโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาและผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาเมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โกดังสินค้า โรงงาน สถานประกอบการ ส านักงาน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใด

ที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล และ

แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าทีเ่ป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาลต าบลไผ่ด า

พัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขแทนในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่อง 

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ปลูกสร้างและมีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัติมีผลใช้
บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

/ข้อ 7... 



 



 
ข้อก าหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 

 
1. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน 
 1.1 มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส าหรับบ้านพักอาศัย 

จ านวนคน 
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ขนาดบ่อ จ านวนบ่อ 

(บ่อ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้ า (เมตร) 
5 0.20 0.8 0.40 1 

5-10 0.35 0.8 0.70 1 
10-15 0.55 1.0 0.70 1 
15-20 0.68 1.2 0.60 1 
20-25 0.90 1.2 0.80 1 

  
 1.2 มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส าหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก 

จ านวนคน 
ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 

(ลูกบาศก์เมตร) 
ขนาดบ่อ จ านวนบ่อ 

(บ่อ) เส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึกน้ า (เมตร) 
25-30 1.10 1.0 0.70 2 
30-35 1.26 1.0 0.80 2 
35-40 1.36 1.2 0.60 2 
40-45 1.58 1.2 0.70 2 
45-50 1.81 1.2 0.80 2 

 
 1.3 มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตารางเมตร) 

ปริมาตรบ่อที่ต้องการ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ขนาดบ่อ (เมตร) 
ความลึกน้ า กว้าง (ยาว) 

10 0.60 0.40 1.50 1.00 
10-25 1.25 0.60 1.60 1.30 
25-50 0.96 0.75 0.80 1.60 
50-75 1.50 0.75 1.00 2.00 

75-100 1.94 0.80 1.10 2.20 
100-125 2.45 0.85 1.20 2.40 
125-150 2.81 0.90 1.20 2.60 
150-175 3.38 1.00 1.30 2.60 
175-200 3.78 1.00 1.35 2.80 

 
2. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
  ใช้มาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


