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หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร
เหตุผล
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษจากน้ํา
เสีย โดยใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน อันเปนการแกปญหาที่ตน
ทาง เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขึ้นตอนการกระจายอํานาจ ให แกองคกรปกรองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา มาตรา 60 มาตรา 63 แหง พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 , มาตรา 9 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา ๒๐ (3) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี จึงออกเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบั ญ ญัตินี้เ รี ยกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือขอบังคับ กฎระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปอน
อยูในของเหลวนั้น ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน รานคา รานอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเขาอาศัยหรือใชสอยได
“บอดักไขมัน” หมายความวา สิ่งที่ใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผานการใชแลว

“การระบายน้ํา” หมายความวา การผันน้ํา การปลอยน้ํา การเทน้ํา การสาดน้ํา หรือการกระทํา
อื่นใดที่เปนการถายเทน้ํา
“แหล งระบายน้ํา” หมายความวา ทางหรือ ทอ ระบายน้ํา ลํ ากระโดง ลํ าราง คู คลอง แมน้ํา
และแหลงน้ําสาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําที่เปนของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมตอหรือสามารถ
ไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี
ขอ ๕ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารที่มีการขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใหม ที่มี
การระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
กําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น
ขอ ๖ ให เ จ าของหรือ ผู ครอบครองอาคารตาม ขอ ๕ ติดตั้ง บ อดัก ไขมันตามมาตรฐานที่ เ จ า
พนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามทายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี นี้
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหม ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันสําหรับ
อาคารนั้นใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันที่
เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน
ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตกและใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้น
(๒) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลง
ระบายน้ํา ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง
ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ตามขอ 5 ทําการดูแลรักษา เก็บขน น้ํามันหรือไขมัน
ในบอดักไขมันไปกําจัด และซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชการไดตามปกติอยูเสมอ
ขอ ๙ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยกเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจําเปน โดย
พิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใชประโยชนของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เชน พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท
ขอ ๑๒ ใหนายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

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

หมายเหตุ การกําหนดโทษปรับผูฝาฝนเทศบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะกําหนด
โทษปรับไดตามความเหมาะสมของทองถิ่นนั้น

ทายเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบอดักไขมัน
ความจุ
ไมนอยกวา
(ลิตร)

ปริมาตร
ไมนอยกวา
(ลบ.ม.)

50
100
250
500
750
1,000

0.05
0.10
0.25
0.50
0.75
1.00

2) หองแถวหรือตึกแถว ไมวาจะใช เพื่อการ
พาณิชยหรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกัน
แตละคูหา ไมเกิน 200 ตร.ม.

800

0.80

หองแถวหรือตึกแถว ไมวาจะใช เพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหา
ตั้งแต 201 ตร.ม. แตไมเกิน 600 ตร.ม.

1,400

1.40

หองแถวหรือตึกแถว ไมวาจะใช เพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัย แตละคูหาที่สงู เกิน 3 ชั้น

1,500

1.50

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร
(ตารางเมตร)
1) อาคารอยูอาศัย
พื้นที่อาคารไมเกิน 50 ตร.ม.
51-100 ตร ม
101-200 ตร.ม
201-500 ตร.ม.
500-1,000 ตร.ม.
1,000 ตร.ม.ขึ้นไป

3)อาคารสาธารณะ/อาคารพักอาศัยรวม
พื้นที่อาคารไมเกิน 200 ตร.ม.

1,000

1.00

201-500 ตร.ม.

1,200

1.20

501-1,000 ตร.ม.

1,500

1.50

1,001 -3,000 ตร.ม

2,000

2.0

3,000 ตร.ม. ขึ้นไป

2,500

2.50

รายละเอียดบอดักไขมันหรือถังดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสีย
บอดักไขมันหรือถังดักไขมัน เปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําทิ้งและชวยดัก
เศษอาหารดวยในตัว โดยตัวบอหรือถัง แบงได 2 สวน ซึ่งเชื่อมตอกัน
สวนที่ 1 จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใชในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได เพื่อให
นําซากเศษอาหารทิ้งและทําความสะอาดได สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงลอดแผนกั้นเขา
สวนที่ 2 ซึ่งจะทําหนาที่ดักไขมัน คือจะขังน้ําเสียไวระยะหนึ่ง เพื่อไดไขมันและน้ํามันที่ปะปนอยู
ในน้ําลอยขึ้นมาบนผิวน้ํา ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได สวนน้ําที่ถูกแยกเอา
ไขมันออกก็จะไหลออกทางชองระบายน้ําตอไป
รูปแบบบอดักไขมันที่นิยมใชกัน มี 3 แบบ ไดแก
1) บอดักไขมันสําเร็จรูป
2) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต
3) บอดัก ไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
1) บอดักไขมันสําเร็จรูป
บอดักไขมันสําเร็จรูป เปนบอที่ทําจากไฟเบอรกลาส มีน้ําหนักเบา
สะดวกในการเคลื่อนยายและติดตั้ง ประกอบดวยตะแกรงดักเศษอาหาร และสวนแยกไขมัน การติดตั้งใช
งานตองคํานึงถึงปริมาณของบอดักไขมัน และระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม
รูปแบบบอดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบงตามความเหมาะสมไดดังนี้
1. ชนิดฝงใตดิน
2. ชนิดวางใตอางลางจานตั้งพื้น
บ อ ดัก ไขมั นมี ตั้ง แตขนาด 15 ลิ ต ร 40 ลิ ตร 50 ลิ ตร 90 ลิ ตรและ 140 ลิ ตร ขึ้นอยูกั บ
ลักษณะการใชงาน เชน การใชงานภายในครัวเรือนที่มีปริมาณไขมันไมมาก หรือภายในรานอาหารที่มี
ไขมันปนเปอนอยูมากกวาใหคํานวณจากจํานวนคนและมื้ออาหารจนไดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น

ถังดักไขมันชนิดฝงใตดิน

ถังดักไขมันชนิดตั้งพื้น

โดยทั่วไปบานพักอาศัยที่มีสมาชิกประมาณ 4-5 คนใชถังดักไขมันขนาด 15 ลิตรก็เพียงพอแลว
ทั้งนี้ถังดักไขมันชนิดตั้งพื้นจะใชงานสะดวกและดูแลรักษาไดงายกวา แตอาจตองหาที่วางที่เหมาะสม เชน
ใตเคานเตอรครัว สวนชนิดฝงใตดินจะดูเรียบรอย สวยงามเหมาะสําหรับบานหรือรานอาหารที่มีพื้นที่
จํากัด แตการดูแลรักษาก็ทําไดยากกวา
2) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต
สรางไดโดยใชวงขอบซีเมนตที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 0.80 เมตร - 1.2 เมตร นํามา
วางซอนกันเปนตัวบอจนมีปริมาตรตามที่ตองการ หาก ตองการปริมาตรมากๆ ก็สามารถทําไดโดยการ
เพิ่มขนาดเสนผานศูนยกลาง

3) บอดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สรางโดยใชแบบหลอคอนกรีต มีขนาดคอนขางใหญเหมาะกับแหลง กําเนิดที่มีปริมาณน้ําเสียมาก
เชน สถานที่จําหนายอาหารขนาดใหญ รานอาหารในโรงแรม หรือโรงอาหารสําหรับสถาบันขนาดใหญ

นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลรักษาโดยตักเศษอาหารที่ดักไวหนาตะแกรงออกเปนประจําทุกวัน หรือ
อยางนอยสัปดาหละครั้ง และเมื่อชั้นไขมันหนาเกิน 2 เซนติเมตร ควรตักออกทุก 7-10 วัน และลางทํา
ความสะอาดเพื่อประสิทธิภาพการใชงานที่ดียิ่งขึ้นและชวยลดกลิ่นเหม็นสะสมได

การใชงานและการดูแลรักษา
1. ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน
2. ตองไมทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน
3. ตองไมเอาตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร
4. ตองหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสม่ําเสมอ
5. หามนําน้ําจากสวนอื่นๆ เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซัก น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอดักไขมัน
6. ตอ งหมั่นตักไขมันออกจากบอดัก ไขมันอยางนอยทุกสั ปดาห นําไขมั นที่ตักไดใสภาชนะป ด
มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อใหเทศบาลนําไปกําจัดหรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ
7. ตองหมั่นตรวจดูทอระบายน้ําที่รับน้ําจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยูเปนกอนหรือคราบ ตอง
ทําตามขอ 6 ถี่ขึ้นมากกวาเดิม

