
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล 

เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลเมืองจอมพล 

อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 



  
หลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖4 

----------------------------------------------- 
หลักการ 

  การจัดท าข้อก าหนดท้องถิ่น ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เป็นการจัดท าเพ่ือ
ช่วยลดปริมาณน้ าเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดียิ่งขึ้นในสภาวะปัจจุบันของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นั้น 
  ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 70
ประกอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 และมาตรา 44 ก าหนดให้
เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือ
ระบบก าจัดของเสียภายในอาคาร โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

เหตุผล 

  เทศบาลเมืองจอมพลจึ งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕3 (1 ) มาตรา ๖๐                   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘     
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือตราเทศบัญญตัิ เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2564 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองจอมพลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร 

พ.ศ.๒๕๖4 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคารอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕3 (1) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔    
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลเมืองจอมพลโดยได้รับ        
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองจอมพลและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
จอมพลขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจอมพลเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖4” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย    
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล   
เมืองจอมพล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ     
ใช้แล้ว 
  “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือ        
การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า 
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
  ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า 
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามัน และไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน           
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
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  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่    
เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน    
  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
  (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย
น้ า ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
  ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บ ขนน้ ามัน หรือไขมัน     
ในบ่อดักไขมันไปก าจัด และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมัน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
  ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ  
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท)  
  ข้อ ๑๐ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาท) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้
เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ 200.- บาท (สองร้อยบาท) นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่            
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้น เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ 
ตามเทศบัญญัตินี้โดยทั่วกัน 
  ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของอาคาร และพ้ืนที่บางแห่งอาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  
หรือพ้ืนที่ในชนบทเป็นต้น 
  ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีเมืองจอมพลรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และมีอ านาจออกประกาศ 
หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ ณ วันที่................................ 

 

(ลงชื่อ) 

                                         (นายชาญชัย   ใช่รุ่งเรือง) 
    นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 

         เห็นชอบ 

 

 (ลงชื่อ) 

         (นายรณภพ   เหลืองไพโรจน์) 
           ผูว้่าราชการจังหวัดราชบุรี 



ข้อก้าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
 ๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ 
 ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
 การติดตั้งข้ึนอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ า ลานซักล้าง และ
สภาพของพ้ืนที่จะท าการก่อสร้าง 
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑.๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอรท์แลนด์ 
   ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด 
   ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม. 
   ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ าหน่ายโดยทั่วไป) 
   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. 
   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม. 
   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม. 
   ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้าขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ าออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐานมอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) 
  ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง 
   ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งน้ าเสียเข้ามาท่อน้ า        
เข้าบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์
ส าเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะ
รับน้ าหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) กรณีดินมีความแข็งแรง และแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น 
ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
 ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่ม หรือเป็นดินเหนียวให้ท าการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø  ๔ - ๘ นิ้ว             
ยาว 3.0 - 6.0 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา ประมาณ 
๒ - ๓ ซม. 
   ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ 
ซม. (ตามรูปแบบ) 
   ๑.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุม
หุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ 2 - 3 ซม. 
   1.2.4 น าวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้  โดยตั้งวง
ของซีเมนต์เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ท าการยาแนวด้วยปูน 

 
 



ทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้   
แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งท าการ
เจาะท่อระบายน้ าตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
   ๑.๒.5 การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ 
PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ าที่ออกจากบ่อดักไขมันไป ลงแหล่งน้ า
สาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ ามีการระบายออกจากตัวบ่อ
ดักไขมันได้ด ี
 ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   ๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ทแลนด์ 
   ๒.๑.๒ ทรายหยาบ 
   ๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม. 
   ๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ าออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐานมอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) 
  ๒.๒ วธิีการก่อสร้าง 
   ๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาเข้าท่อบ่อ
ดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตาม
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  เมื่อแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความ
หนาแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น 
ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย 
 ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ท าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม
หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืน
ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม. 
   ๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน 
(ตามรูปแบบ) 
   ๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพ้ืนบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อ
คอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
   ๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ ายันแบบให้แน่น
หนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท าการเอาน้ าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงท าการ
เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ท าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพ่ือไม่ให้
คอนกรีตนั้น เป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้    
   ๒.๒.๕ การถอดไม้แบบให้ท าการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ 
วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่ถ้ามีให้ท าการอุดทันที 

 



   ๒.๒.๖ การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ขนาดต้องไม่เล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้ง
ให้ต่อรับน้ าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ าสาธารณะ หรือรางน้ าคูคลองตามพ้ืนที่นั้นๆ          
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 
 

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบ้าบัดน้้าเสีย 
  บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ าทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร
ด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ 2 ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกันในส่วนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร
ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้สามารถเก็บซากอาหารทิ้ง และท าความสะอาดได้ ส่วนน้ าจะไหลผ่าน
ตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ 2 ซึ่งจะท าหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ าเสียไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือได้ไขมันและน้ ามัน
ที่ปะปนอยู่ในน้ าลอยขึ้นมาบนผิวน้ า ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ าที่ถูกแยก
เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายต่อไป 

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบแบ่งตามความเหมาะสม ดังนี้ 
  ๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะส าหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน
ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูปมาท าเป็นบ่อดักไขมันได้การ
ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ าเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม. 
  ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส าหรับสถานที่ประกอบการ ขนาด
ใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และ ตลาด การติดตั้งโดยการสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และ 
สามารถกักเก็บน้ าเสียอย่างน้อย ๖ ชม. 

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน 
  1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท 
  2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ 

การใช้งานและการดูแลรักษา 
  ๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
  ๒. ต้องไม่ทะลวง หรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
  ๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
  ๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ าเสมอ 
  ๕. ห้ามเอาน้ าจากส่วนอ่ืนๆ เช่น น้ าล้างมือ น้ าอาบ น้ าซักผ้า น้ าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก
ไขมัน 
  ๖. ต้องหมั่นตักน้ าไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ าไขมันที่ตักได้ให้ใส่
ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลน าไปก าจัดต่อไป 
  ๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ าที่รับน้ าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้อง
ท าตาม ข้อ ๖ ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 


