
  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญตัเิทศบาลตําบลเพ็ญ 

เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ............ 
 

********************* 

หลักการ 
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  ที่ออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

เหตุผล 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือใชในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัด

ระเบียบในการเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลตาง ๆ 
ดังนั้น เพ่ือเปนการกําหนดมาตรการในการควบคุมมิใหผูอยูอาศัยในอาคารถายเทของเสีย และเพ่ือใหการ
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือนเปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวนหนึ่งของการ
แกไขปญหาคุณภาพของน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่เปนหนวยงานหลกัในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

ดังนั้น  เพื่อเปนการควบคุมมลพิษจากน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชนและปรับปรุง
คุณภาพน้ําใหดีข้ึน โดยคํานึงสภาพของทองถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
สภาวะปจจุบันในเขตเทศบาลตําบลเพ็ญซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติใหกระทํา
ไดโดยการตราเทศบัญญัต ิ

จึงตราเปนเทศบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง   การตดิตั้งบอดกัไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร  

พ.ศ. 2563 
 

********************* 
 

  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐ (๓)  มาตรา ๖๐  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓)  
และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560  เทศบาลตําบลเพ็ญ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลเพ็ญ  และผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี  จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ  เรื่อง  การติดตั้งบอดัก
ไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2563” 
  ขอ  ๒  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเพ็ญ  แลว 
  ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  หรือขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดของเทศบาล  
ตําบลเพ็ญ ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี ้
  “อาคาร” หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  รานคา  รานอาคาร  สํานักงาน  หรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอาศัยหรือใชสอยได 
  “บอดักไขมัน” หมายความวา  สิ่งท่ีใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผาน
การใชแลว 
  “การระบายน้ํา” หมายความวา  การผันน้ํา  การปลอยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา  
หรือการกระทําอื่นใดที่เปนการถายเทน้ํา 
  “แหลงระบายน้ํา”  หมายความวา  ทางหรือทอระบายน้ํา  สํากระโดง  ลําราง  คู  
คลอง  แมน้ํา  และแหลงน้ําสาธารณะ  แหลงน้ําธรรมชาติ  และแหลงน้ําที่เปนของเอกชนซึ่งมีทาง
เชื่อมตอหรือสามารถไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาตไิด   
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา  นายกเทศมนตรตีําบลเพ็ญ 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
เทศบัญญัตินี้ 

ขอ ๕  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลง
ระบายน้ํา  และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคาร
ประเภทนั้น 
 

  ขอ ๖  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตาม ขอ ๕  ติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
 
 

 



  

- ๒ - 
 

  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหมดําเนินการติดตั้งบอดักไขมัน
สําหรับอาคารนั้นใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย  และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูก
สรางใหมในวันที่เทศบัญญัตนิี้มีผลใชบังคับ ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เชนเดียวกัน 
  ขอ ๗  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ 5  ทําการดูแลรักษา  เก็บขนน้ํามัน
หรือไขมันในบอดักไขมันไปกําจัด  และซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชการไดตามปกติ
อยูเสมอ 

ขอ ๘  ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตองระหวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 

ขอ ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  

 

ขอ ๑0  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัตินี้ ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใชประโยชน
ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่  เชน  พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ในชนบท หรือพื้นที่ซึ่งตั้งอยูหาง
จากชุมชน  เปนตน 

ขอ ๑1  ใหนายกเทศมนตรตีําบลเพ็ญ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

 
 ประกาศ ณ  วันที ่      เดือน มกราคม   พ.ศ.๒๕63 
 
   (ลงชื่อ)          
          (นายพิเชษฐ  ศรีวิไล) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาที่ 

   นายกเทศมนตรีตําบลเพ็ญ 
 
 

เห็นชอบ 
 
 (ลงชื่อ)   
  (                               ) 
   



  

    
 

  
       

   

ประกาศเทศบาลตําบลเพ็ญ 
เรื่อง  มาตรฐานการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

…………………………………… 
 

  ตามความในขอ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้ง บอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕63  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลง
หรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา  และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมัน
สําหรับอาคารประเภทนั้น ทําการติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
นั้น 
  เทศบาลตําบลเพ็ญ  จึงไดกําหนดมาตรฐาน แบบบอดักไขมัน วิธีการกอสรางบอดัก
ไขมัน และ รายละเอียดบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารในเขต
เทศบาลใชในการดําเนินการกอสรางและติดตั้ง ดังนี ้
   

๑.รูปแบบบอดกัไขมัน      
บอดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๑.๑ บอดักไขมันแบบสําเร็จรูป  การติดตั้งสําหรับใชในครัวเรือนที่พักอาศัย
ทั่วไป  โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

๑.๒ บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับ
บานเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เชน รานอาหาร โดยประยุกตใชวงขอบซีเมนต
สําเร็จรูปมาทําเปนบอดักไขมันได การติดตั้งฝงไวบนพื้นดินหรือใตดิน และกักเก็บน้ําเสียไดอยางนอย ๖ 
ชั่วโมง 
   ๑.๓ บอดักไขมันแบบสรางในที่ การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับสถานที่
ประกอบการขนาดใหญ เชน ภัตตาคาร ศูนยอาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสรางบอดักไขมัน
บนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ําเสียอยางนอย  ๖ ชั่วโมง 

 
๒.วิธีการกอสรางบอดักไขมัน 

   ๒.๑ บอดกัไขมันชนิดสําเร็จรูป  อาจติดตั้งบนพ้ืนหรือผังในพ้ืนสําหรับบานพัก
อาศัย  ภายในแยกเปนสองสวน  คือ สวนที่เปนตะแกรงกรองเศษอาหาร  และสวนที่ดักไขมัน 

           ๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง ประกอบดวย 
               (๑) บอดักไขมันแบบสําเร็จรูปที่จําหนายตามรานสุขภัณฑทองตลาด   

       (๒) ทอ พี.วี.ซ ี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของทอน้ําเขาและออก
จากบอดักไขมัน 
       (๓) คีมตัดทอ พี.วี.ซ ีหรือ ใบเลื่อยเหล็ก 
       (๔) ของอ พี.วี.ซี. และขอตอตรง พี.วี.ซี  ขนาด ตามที่ระบุในขอ (๒) 
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             ๒.๑.๒ วิธีการกอสราง 
       (๑) วางบอดักไขมันสําเร็จรูป ในบริเวณที่อยูใกลอางลางจาน  และ
พ้ืนที่ความราบเรียบเสมอกัน  หรืออาจฝงลงพ้ืนโดยใหระดับทอเขาของบอดักไขมันอยูต่ํากวาระดับสะดือ
อางลางจานและทอน้ําออกอยูสูงกวาระดับพ้ืน 
       (๒) วัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําทิ้งที่ตอจากสะดืออางลางจานถึง
ตําแหนงทอน้ําเขาบอดักไขมันสําเร็จรูป  และวัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําออกของบอดักไขมันจนถึงทอ
ระบายน้ําสาธารณะ หรือคู  คลองตามธรรมชาติ 
       (๓) ตัดทอ พี.วี.ซี.ทั้งสองชวงตามขนาดที่วัดในขอ (๒) ดวยคีมตัดทอ
หรือใบเลื่อยเหล็ก 

(๔) ตอทอ พี.วี.ซี. จากอางลางจานเขากับทอน้ําเขาบอดักไขมันดวย  
ของอ พี.วี.ซี จากนั้นตอทอน้ําทิ้งบอดักไขมันดวยขอตอตรง พี.วี.ซี. ลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ  คู  คลอง
ธรรมชาติ  อาจทาดวยน้ํายาประสานทอ  และยึดทอดวยสายรัดกับพื้นหรือผนัง 

๒.๒ บอดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต สําหรับบานพักอาศัย
และสถานประกอบการ ขนาดเล็ก 
             ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 
        (๑) ปูนซีเมนตปอรทแลนด 
        (๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด 

 (๓) เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
       (๔) วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป มขีนาดเสนผา ศูนยกลาง 

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) ทอพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ทอน้ําเขา ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือ
ใหญกวาทอน้ําออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญกวา 
             ๒.๒.๒ วิธีการกอสราง 
        (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ําที่ออกจากแหลงน้ําเสียเขา
มาทอน้ําเขาบอดักไขมัน โดยขุดหลุมใหมีเสนผาศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนต
สําเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความ
แนนพอที่จะรับน้ําหนักบอไดหรือไม เมื่อพิจารณาแลวใหดําเนินการดังนี้ 

กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอที่รับน้ําหนักได ใหทําการ
ใสทรายหยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
     กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอก
เสาเข็มไมขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร  แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความหนา ๑๐ 
เซนติเมตร ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
         (๒) ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เปนตะแกรงวงกลม 
ระยะหาง ๒๐ x ๒๐  เซนติเมตร 
 



  

      -3- 
 
         (๓) เทคอนกรีตอัตราสวน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยใหเนื้อ
คอนกรีตหุมทอหัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร 
         (๔) นําวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกนหลุมที่เตรียมไว
โดยถาวงขอบซีเมนตเปนแบบปดกั้นก็ใหวางไดเลย แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดาเมื่อวางแลวใหทําการ
ยาแนวดวยปูนทรายที่กนวงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนตวางซอนทับตาม
จํานวนที่ไดกําหนดไวแลวยาแนวรอบ โดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เทากับ ๑:๑ พรอมทั้ง
ทําการเจาะตอทอระบายน้ํา กลบฝงดินรอบตัวบอใหแนนแลวปดดวยฝาปูน 

(๕) การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับ
ทอน้ําทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใชทอ พี.วี.ซี. 
ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยูกับรูปแบบหรือความเหมาะสม แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมที่ออกมา สวน
น้ําทิ้งใชทอพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญกวา โดยใหทอรับน้ําท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงน้ําสาธารณะ
หรือรางน้ํา คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไมใหปากทอที่ออกจมอยูในน้ําเพื่อใหน้ํามีการระบายออกจากตัว
บอดักไขมันไดด ี

๒.๓ บอดักไขมันแบบสรางในท่ี สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ 
 ๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 

(๑) ปูนซีเมนตปอรทแลนด 
(๒) ทรายหยาบ 
(๓) เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
(๔) ทอ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ทอน้ําเขาขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ

กวาทอน้ําออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญกวา 
               ๒.๓.๒ วิธีการกอสราง 

           (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ําที่ออกจากแหลงน้ําเสียเขามา
ทอน้ําเขาบอดักไขมันโดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดของบอคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -
๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดไดระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แลวให
ดูวาดินกนหลุม มีความแนนพอที่จะรับน้ําหนักบอดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กไดหรือไม เมื่อพิจารณาแลว
ใหดําเนินการ ดังนี ้
     กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอที่รับน้ําหนักได ใหทําการ
ใสทรายหยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
     กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอก
เสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มใหเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความ
หนา ๑๐ เซนติเมตร ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
          (๒) ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทําฐานและ
โครงสรางของตัวบอดักไขมัน 
          (๓) เทคอนกรีตอัตราสวน  ๑:๒:๔ ท่ีฐานพ้ืนบอดักไขมันกอนโดย
ใหเนื้อคอนกรีตหุมทอ  หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร 
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         (๔) ประกอบแบบโดยใชไมแบบที่มีผิวเรียบไมบิดงอ  แลวยึดค้ํา
ยันแบบใหแนนปองกันไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป จากนั้นนําน้ําสะอาดรดไมแบบใหทั่วจึงทํา
การเทคอนกรีตอัตราสวน ๑:๒:๔ ลงไปในไมแบบโครงสราง แลวกระทุงคอนกรีตเพื่อไมใหเกิดฟองอากาศ  
เพราะจะมีการรั่วซึมได   

 (๕) การถอดไมแบบ ใหทําการถอดไมแบบหลังจากเทคอนกรีต
แลวประมาณ ๓ - ๕ วัน แลวใหตรวจสอบวามีรอยรั่วซึมหรือไม ถามีใหทําการอุดทันท ี
          (๖) การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับ
ทอน้ําทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แตตองไมมีขนาดเล็กกวาของเดิมที่
ออกมา สวนน้ําทิ้งใหตอรับน้ําทิ้งที่ออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา         
คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไมใหปากทอที่ออกจมอยูในน้ําเพ่ือใหมีการระบายน้ําทิ้งไดด ี

๓. รายละเอียดบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสีย 
      บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําทิ้งและชวยดักเศษ
อาหารดวยในตัว ตัวบอแบงได ๒ สวน ซึ่งเชื่อมตอกัน สวนท่ี ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใชในการดักเศษ
อาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาไดเพ่ือใหสามารถนําเศษอาหารออกไปทิ้งและทําความสะอาดได 
สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงลอดแผนก้ันเขาสวนที่ ๒ ซึ่งจะทําหนาที่ดักไขมัน คือจะขังน้ําเสียไวระยะหนึ่ง 
เพ่ือใหไขมันและน้ํามัน  ที่ปะปนอยูในน้ําลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตัก
ออกไปทิ้งได สวนน้ําที่ถูกแยก  เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางชองระบายน้ําตอไป 
  ๔. การใชงานและการดูแลรักษา 

๔.๑ ตองติดตั้งตะแกรงดกัขยะกอนเขาบอดักไขมัน 
๔.๒ ตองไมทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน 
๔.๓ ตองไมนําตะแกรงดกัขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร 
๔.๔ ตองหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสม่ําเสมอ 
๔.๕ หามนําน้ําจากสวนอื่นๆ เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซัก น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอ

ดักไขมัน 
๔.๖ ตองหมั่นตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห นําไขมันที่ตักได          

ใสภาชนะปดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือใหรถเทศบาลสามารถนําไปกําจัดตอไป 
๔.๗ ตองหมั่นตรวจดูทอระบายน้ําที่รับน้ําจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยูเปนกอน

หรือคราบ ตองทําตามขอ ๖ ถี่ขึ้นมากกวาเดิม 
   ผูสนใจสามารถติดตอขอรับแบบแปลนการกอสราง และสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่ กองชาง  เทศบาลตําบลเพ็ญ ในวันและเวลาราชการโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดอืน   มกราคม พ.ศ. ๒๕63 
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