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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเพ็ญ 
เร่ือง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 

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

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร  ที่ออกโดยอาศัย

อ้านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดวิธีการเพ่ือใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัด

ระเบียบในการเก็บขน และก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการก้าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการก้าหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพ่ือให้การ
จัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพของน้้า ประกอบกับพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้้าเสีย 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการควบคุมมลพิษจากน้้าเสียในครัวเรือนและชุมชนและปรับปรุง
คุณภาพน้้าให้ดีขึ้น โดยค้านึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
สภาวะปัจจุบันในเขตเทศบาลต้าบลเพ็ญซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้กระท้า
ได้โดยการตราเทศบัญญัต ิ

จึงตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเพ็ญ 

เรื่อง   การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2563 

 

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

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลเพ็ญ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๕๐ (๓)  มาตรา ๖๐  แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา ๒๐ (๓)  
และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560  เทศบาลต้าบลเพ็ญ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต้าบลเพ็ญ  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลเพ็ญ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ.2563” 
  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลเพ็ญ  แล้ว 
  ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  หรือข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และค้าสั่งอ่ืนใดของเทศบาล  
ต้าบลเพ็ญ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  ร้านค้า  ร้านอาคาร  ส้านักงาน  หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ้าพวกน้้ามันและไขมันออกจากน้้าซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว 
  “การระบายน้้า” หมายความว่า  การผันน้้า  การปล่อยน้้า  การเทน้้า  การสาดน้้า  
หรือการกระท้าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้้า 
  “แหล่งระบายน้้า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้้า  ส้ากระโดง  ล้าราง  คู  
คลอง  แม่น้้า  และแหล่งน้้าสาธารณะ  แหล่งน้้าธรรมชาติ  และแหล่งน้้าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทาง
เชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือแหล่งน้้าธรรมชาติได ้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต้าบลเพ็ญ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
เทศบัญญตัินี้ 

ข้อ ๕  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้้า  และยังไม่มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน้้ามันและไขมันส้าหรับอาคาร
ประเภทนั้น 
 

  ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนด 
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  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ส้าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก
สร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด้าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 
  ข้อ ๗  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5  ท้าการดูแลรักษา  เก็บขนน้้ามัน
หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก้าจัด  และซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
อยู่เสมอ 

ข้อ ๘  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 

ข้อ ๙  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  

 

ข้อ ๑0  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม 
เทศบัญญัตินี้ ตามความจ้าเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์
ของอาคาร หรือสภาพพ้ืนที ่ เช่น  พื้นทีบ่นภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่ในชนบท หรือพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากชุมชน  เป็นต้น 

ข้อ ๑1  ให้นายกเทศมนตรีต้าบลเพ็ญ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอ้านาจออก
ประกาศหรือค้าสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
   ลงชื่อ          พิเชษฐ์  ศรีวไิล 
                (นายพิเชษฐ์  ศรีวิไล) 

                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                         นายกเทศบาลต้าบลเพ็ญ 

เห็นชอบ 
 ลงชื่อ     ณฐพล  วิถี   
                 ( นายณฐพล  วถิี ) 
        นายอ้าเภอเพ็ญ ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 



  

    
 

  
       

   

ประกาศเทศบาลต้าบลเพ็ญ 
เรื่อง  มาตรฐานการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร 

…………………………………… 
 

  ตามความในข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลต้าบลเพ็ญ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมัน
บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร  พ.ศ. ๒๕63  ก้าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้้าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้้า  และยังไม่มีกฎหมายใดก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก้าจัดน้้ามันและไขมัน
ส้าหรับอาคารประเภทนั้น ท้าการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก้าหนด 
นั้น 
  เทศบาลต้าบลเพ็ญ  จึงได้ก้าหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดัก
ไขมัน และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพ่ือบ้าบัดน้้าเสีย เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต
เทศบาลใช้ในการด้าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้ 
   

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน      
บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบส าเร็จรูป  การติดตั้งส้าหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัย
ทั่วไป  โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส้าหรับ
บ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้ วงขอบซีเมนต์
ส้าเร็จรูปมาท้าเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพ้ืนดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้้าเสียได้อย่างน้อย ๖ 
ชั่วโมง 
   ๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส้าหรับสถานที่
ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมัน
บนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้้าเสียอย่างน้อย  ๖ ชั่วโมง 

 
๒.วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 

   ๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดส าเร็จรูป  อาจติดตั้งบนพ้ืนหรือผังในพ้ืนส้าหรับบ้านพัก
อาศัย  ภายในแยกเป็นสองส่วน  คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร  และส่วนที่ดักไขมัน 

           ๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
               (๑) บ่อดักไขมันแบบส้าเร็จรูปที่จ้าหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาด   

       (๒) ท่อ พี.วี.ซี  ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้้าเข้าและออก
จากบ่อดักไขมัน 
       (๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก 
       (๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี  ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒) 
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             ๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง 
       (๑) วางบ่อดักไขมันส้าเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน  และ
พ้ืนที่ความราบเรียบเสมอกัน  หรืออาจฝังลงพ้ืนโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่้ากว่าระดับสะดือ
อ่างล้างจานและท่อน้้าออกอยู่สูงกว่าระดับพ้ืน 
       (๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้้าทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึง
ต้าแหน่งท่อน้้าเข้าบ่อดักไขมันส้าเร็จรูป  และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้้าออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อ
ระบายน้้าสาธารณะ หรือคู  คลองตามธรรมชาติ 
       (๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี.ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อ
หรือใบเลื่อยเหล็ก 

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้้าเข้าบ่อดักไขมันด้วย  
ข้องอ พี.วี.ซี จากนั้นต่อท่อน้้าทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะ  คู  คลอง
ธรรมชาติ  อาจทาด้วยน้้ายาประสานท่อ  และยึดท่อด้วยสายรัดกับพ้ืนหรือผนัง 

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ ส าหรับบ้านพักอาศัย
และสถานประกอบการ ขนาดเล็ก 
             ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
        (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ 
        (๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด 

 (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 
       (๔) วงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 

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. ชั้น ๘.๕ ท่อน้้าเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือ
ใหญ่กว่าท่อน้้าออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
             ๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง 
        (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้้าที่ออกจากแหล่งน้้าเสียเข้า
มาท่อน้้าเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์
ส้าเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความ
แน่นพอที่จะรับน้้าหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด้าเนินการดังนี้ 

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้้าหนักได้ ให้ท้าการ
ใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
     กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท้าการตอก
เสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร  แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา ๑๐ 
เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
         (๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม 
ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐  เซนติเมตร 
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         (๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อ
คอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร 
         (๔) น้าวงขอบซีเมนต์ส้าเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้
โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ท้าการ
ยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตาม
จ้านวนที่ได้ก้าหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้ง
ท้าการเจาะต่อท่อระบายน้้า กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน 

(๕) การต่อรับน้้าเข้าและน้้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท้าการต่อรับ
ท่อน้้าทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี.  
ชั้น ๘.๕ ขนาดข้ึนอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วน
น้้าทิ้งใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้้าที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้้าสาธารณะ
หรือรางน้้า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้้าเพ่ือให้น้้ามีการระบายออกจากตัว
บ่อดักไขมันได้ด ี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ส าหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 ๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

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

กว่าท่อน้้าออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
               ๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง 

           (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้้าที่ออกจากแหล่งน้้าเสียเข้ามา
ท่อน้้าเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -
๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แล้วให้
ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้้าหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้ว
ให้ด้าเนินการ ดังนี้ 
     กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้้าหนักได้ ให้ท้าการ
ใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 
     กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท้าการตอก
เสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความ
หนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 
          (๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพ่ือท้าฐานและ
โครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน 
          (๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน  ๑:๒:๔ ที่ฐานพ้ืนบ่อดักไขมันก่อนโดย
ให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ  หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร 
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         (๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ  แล้วยึดค้้า
ยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นน้าน้้าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงท้า
การเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพ่ือไม่ให้เกิดฟองอากาศ  
เพราะจะมีการรั่วซึมได้   

 (๕) การถอดไม้แบบ ให้ท้าการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีต
แล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ท้าการอุดทันที 
          (๖) การต่อรับน้้าเข้าและน้้าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท้าการต่อรับ
ท่อน้้าทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่
ออกมา ส่วนน้้าทิ้งให้ต่อรับน้้าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้้าสาธารณะหรือรางน้้า         
คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้้าเพ่ือให้มีการระบายน้้าทิ้งได้ดี 

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสีย 
      บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส้าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้้าทิ้งและช่วยดักเศษ
อาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษ
อาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพ่ือให้สามารถน้าเศษอาหารออกไปทิ้งและท้าความสะอาดได้ 
ส่วนน้้าจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกั้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะท้าหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้้าเสียไว้ระยะหนึ่ง 
เพ่ือให้ไขมันและน้้ามัน  ที่ปะปนอยู่ในน้้าลอยขึ้นมาบนผิวน้้า ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตัก
ออกไปทิ้งได้ ส่วนน้้าที่ถูกแยก  เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้้าต่อไป 
  ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา 

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
๔.๓ ต้องไม่น้าตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่้าเสมอ 
๔.๕ ห้ามน้าน้้าจากส่วนอ่ืนๆ เช่น น้้าล้างมือ น้้าอาบ น้้าซัก น้้าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อ

ดักไขมัน 
๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้าไขมันที่ตักได้          

ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือให้รถเทศบาลสามารถน้าไปก้าจัดต่อไป 
๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้้าที่รับน้้าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน

หรือคราบ ต้องท้าตามข้อ ๖ ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้าง และสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ กองช่าง  เทศบาลต้าบลเพ็ญ ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

    ประกาศ  ณ  วันที่   13  เดอืน   มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

   (ลงชื่อ)           พิเชษฐ์  ศรีวิไล 
             (นายพิเชษฐ์  ศรีวิไล) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

   นายกเทศมนตรีต้าบลเพ็ญ 
 


