
  

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

................................................... 

 

หลักการ 

 

 ใหมีขอบัญญัติวาดวยการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

เหตุผล 

 

       ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๔๔  

อันมีบทบัญญัติเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ประกอบกับพระราชสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๔  ใหกระทําไดโดยการตราเปน

ขอบัญญัติ  จึงตราขอบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การตดิตั้งบอดกัไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

....................................... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ 

และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอบําเหน็จณรงค  จึงตรา

ขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การติดตั้งบอ

ดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัด

น้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไว

หนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  

ยกเวนระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทาย

ขอบัญญัตินี้   ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศให

ประชาชนทราบตามความดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  รานคา  รานอาคาร  สํานักงาน  หรือสิ่งปลูก

สรางอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอาศัยหรือใชสอยได 

  “บอดักไขมัน”  หมายความวา  สิ่งท่ีใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซ่ึงผานการ

ใชแลว 

  “การระบายน้ํา”  หมายความวา  การผันน้ํา  การปลอยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา  หรือ

การกระทําอ่ืนใดท่ีเปนการถายเทน้ํา 

  “แหลงระบายน้ํา”  หมายความวา  ทางหรือทอระบายน้ํา  ลํากระโดง  ลําราง  คู  คลอง  

แมน้ํา  และแหลงน้ําสาธารณะ  แหลงน้ําธรรมชาติ  และแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชนซ่ึงมีทางเชื่อมตอหรือ 

สามารถไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะ  แหลงน้ําธรรมชาติ  และแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชนซ่ึงมีทางเชื่อมตอ

หรือสามารถไหลไปสูแหลงนําสาธารณะ  หรือแหลงน้ําธรรมชาติได 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 



  

๒ 
 

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๕  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลง  หรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา  

และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 

 ขอ  ๖  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตาม  ขอ  ๕  ติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสรางใหมดําเนินการติดตั้ง

บอดักไขมันสําหรับอาคารนั้นใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย  และหากอาคารใดอยูระหวางการ

ปลูกสรางใหมในวันท่ีขอบัญญัติมีผลใชบังคับก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันเชนเดียวกัน 

 ขอ  ๗   ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เขาตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก 

  (๒)  สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลง

ระบายน้ํา  ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายใน  ๙๐  วัน 

 ขอ  ๘  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๖  ทําการดูแลรักษา  เก็บขนน้ํามันหรือไขมัน

ในบอดักไขมันไปกําจัด  และซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพท่ีใชการไดตามปกติ 

 ขอ  ๙  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีในการ

ปฏิบัติการตามขอ  ๗  (๑)  ตองระหวางโทษปรับไมเกิน   ๑,๐๐๐  บาท 

 ขอ  ๑๐  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ตามขอ  ๗ (๒)  

ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท  และเจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดใหเสียคาปรับอีกไมเกินวันละ 

๓๐๐  บาท  นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน  หรือพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดให

ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันนั้นเปนตนไป  จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 ข อ   ๑ ๑   ให เจ าพ นั ก งาน ท อ ง ถ่ิ น มี อํ าน าจ ใน การ พิ จ ารณ ายก เว น ก ารป ฏิ บั ติ ต าม 

ขอบัญญัตินี้ตามความจําเปนและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนท่ีบางแหง  อาทิเชน  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

พ้ืนท่ีซ่ึงตั้งอยูหางจากชุมชน  เปนตน 

 ขอ  ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก

ประกาศหรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี             

    (ลงชื่อ)          

    (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เห็นชอบ  
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 



  

 

 

    

        ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

…………………………………… 
 

  ตามความในขอ  ๖  ของขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การติดตั้ง 

บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการระบาย

น้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา  และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการกําจัดน้ํามันและ

ไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น  ทําการติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐานท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ

กําหนด  นั้น 
 

  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  จึงไดกําหนดมาตรฐาน  แบบบอดักไขมัน  วิธีการ

กอสรางบอดักไขมัน  และรายละเอียดบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย  เพ่ือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

ในเขตองคการบริหารสวนใชในการดําเนินการกอสรางและติดตั้ง  ดังนี้ 
 

  ๑.  รูปแบบบอดักไขมัน 

       บอดักไขมันมี  ๓  รูปแบบตามความเหมาะสม  ดังนี้ 

       ๑.๑  บอดักไขมันแบบสําเร็จรูป  การติดตั้งสําหรับใชในครัวเรือนท่ีพักอาศัยท่ัวไป  

โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

        ๑.๒  บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต  การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับบานเรือน

ท่ัวไปและสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก  เชน  รานอาหาร  โดยประยุกตใชวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาทํา

เปนบอดักไขมันได การติดตั้งฝงไวบนพ้ืนดินหรือใตดิน  และกักเก็บน้ําเสียไดอยางนอย  ๖ ชั่วโมง 

       ๑ .๓   บอดักไขมันแบบสรางในท่ี   การติดตั้ งใชงานเหมาะสมสําหรับสถานท่ี

ประกอบการขนาดใหญ  เชน  ภัตตาคาร  ศูนยอาหาร  โรงอาหาร  และตลาด  การติดตั้งโดยสรางบอดัก

ไขมันบนพ้ืนท่ีและสามารถกักเก็บน้ําเสียอยางนอย  ๖  ชั่วโมง 
 

๒.  วิธีการกอสรางบอดักไขมัน 

       ๒.๑  บอดักไขมันชนิดสําเร็จรูป  อาจติดตั้งบนพ้ืนหรือผังในพ้ืนสําหรับบานพักอาศัย  

ภายในแยกเปนสองสวน  คือ  สวนท่ีเปนตะแกรงกรองเศษอาหาร  และสวนท่ีดักไขมัน 

          ๒.๑.๑  วัสดุและอุปกรณในการกอสราง  ประกอบดวย 

                       (๑)  บอดักไขมันแบบสําเร็จรูปท่ีจําหนายตามรานสุขภัณฑทองตลาด   

               (๒)  ทอ พี.วี.ซี  ขนาด  ๒  นิ้ว  หรือตามขนาดของทอน้ําเขาและออก

จากบอดักไขมัน 

               (๓)  คีมตัดทอ พี.วี.ซี  หรือใบเลื่อยเหล็ก 

               (๔)  ของอ พี.วี.ซี. และขอตอตรง พี.วี.ซี  ขนาด  ตามท่ีระบุในขอ (๒) 



  

-๒- 

 

             ๒.๑.๒ วิธีการกอสราง 

             (๑)  วางบอดักไขมันสําเร็จรูป ในบริเวณท่ีอยูใกลอางลางจาน  และพ้ืนท่ี

ความราบเรียบเสมอกัน  หรืออาจฝงลงพ้ืนโดยใหระดับทอเขาของบอดักไขมันอยูต่ํากวาระดับสะดืออางลาง

จานและทอน้ําออกอยูสูงกวาระดับพ้ืน 

                (๒)  วัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําท้ิงท่ีตอจากสะดืออางลางจานถึง

ตําแหนงทอน้ําเขาบอดักไขมันสําเร็จรูป  และวัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําออกของบอดักไขมันจนถึงทอ

ระบายน้ําสาธารณะ หรือคู  คลองตามธรรมชาติ 

             (๓)  ตัดทอ พี.วี.ซี.ท้ังสองชวงตามขนาดท่ีวัดในขอ (๒)  ดวยคีมตัดทอ

หรือใบเลื่อยเหล็ก 

          (๔)  ตอทอ พี.วี.ซี.  จากอางลางจานเขากับทอน้ําเขาบอดักไขมันดวย 

ของอ พี.วี.ซี จากนั้นตอทอน้ําท้ิงบอดักไขมันดวยขอตอตรง พี.วี.ซี. ลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ  คู  คลอง

ธรรมชาติ  อาจทาดวยน้ํายาประสานทอ  และยึดทอดวยสายรัดกับพ้ืนหรือผนัง 

      ๒.๒  บอดักไขมันแบบติดตั้งในท่ีแบบวงขอบซีเมนต สําหรับบานพักอาศัยและสถาน

ประกอบการ ขนาดเล็ก 

          ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 

      (๑)  ปูนซีเมนตปอรทแลนด 

      (๒)  ทรายหยาบและทรายละเอียด 

  (๓)  เหล็กเสนกลม  RB  ขนาด Ø  ๙  มิลลิเมตร 

     (๔)  วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

        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  โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามา

ทอน้ําเขาบอดักไขมัน  โดยขุดหลุมใหมีเสนผาศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูป

ประมาณ  ๕๐  เซนติเมตร  โดยรอบหรือพอสมควร  เม่ือขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแนน

พอท่ีจะรับน้ําหนักบอไดหรือไม เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

    กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได  ใหทําการใสทราย

หยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 

 



  

-๓- 

 

    กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็มไม

ขนาด Ø  ๔ - ๘  นิ้ว ยาว  ๓.๐ – ๖.๐  เมตร  แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน  ความหนา  ๑๐  เซนติเมตร  

ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพ้ืนข้ึนมาประมาณ  ๒ - ๓  เซนติเมตร 

    (๒ )  ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิ เมตร เปนตะแกรงวงกลม 

ระยะหาง  ๒๐ x ๒๐  เซนติเมตร 

    (๓)  เทคอนกรีตอัตราสวน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยใหเนื้อ

คอนกรีตหุมทอหัวเสาเข็มประมาณ  ๒ - ๓  เซนติเมตร 

    (๔)  นําวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาวางท่ีคอนกรีตกนหลุมท่ีเตรียมไวโดย

ถาวงขอบซีเมนตเปนแบบปดก้ันก็ใหวางไดเลย  แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดาเม่ือวางแลวใหทําการยา

แนวดวยปูนทรายท่ีกนวงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนตวางซอนทับตามจํานวนท่ีได

กําหนดไวแลวยาแนวรอบ  โดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว  ปูน:ทราย  เทากับ  ๑:๑  พรอมท้ังทําการ

เจาะตอทอระบายน้ํา  กลบฝงดินรอบตัวบอใหแนนแลวปดดวยฝาปูน 

    (๕)  การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน  ใหทําการตอรับทอ

น้ําท้ิงออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆ  ท่ีมีไขมันเกาะติด  โดยใชทอ  พี.วี.ซี.  

ชั้น  ๘.๕  ขนาดข้ึนอยูกับรูปแบบหรือความเหมาะสม  แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมท่ีออกมา สวน

น้ําท้ิงใชทอพี.วี.ซี. ชั้น  ๘.๕  หรือใหญกวา  โดยใหทอรับน้ําท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงน้ําสาธารณะ

หรือรางน้ํา คู คลอง ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ  โดยไมใหปากทอท่ีออกจมอยูในน้ําเพ่ือใหน้ํามีการระบายออกจากตัว

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 โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามา

ทอน้ําเขาบอดักไขมันโดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดของบอคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ 

เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี เม่ือขุดไดระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีแลวใหดูวาดิน

กนหลุม มีความแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กไดหรือไม เม่ือพิจารณาแลวให

ดําเนินการ ดังนี้ 

 



  

-๔- 

 

     กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได ใหทําการใส

ทรายหยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 

     กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอก

เสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มใหเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความ

หนา ๑๐ เซนติเมตร ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพ้ืนข้ึนมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 

          (๒)  ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพ่ือทําฐานและ

โครงสรางของตัวบอดักไขมัน 

          (๓)  เทคอนกรีตอัตราสวน  ๑:๒:๔ ท่ีฐานพ้ืนบอดักไขมันกอนโดย

ใหเนื้อคอนกรีตหุมทอ  หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร 

          (๔) ประกอบแบบโดยใชไมแบบท่ีมีผิวเรียบไมบิดงอ  แลวยึดคํ้ายัน

แบบใหแนนปองกันไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป  จากนั้นนําน้ําสะอาดรดไมแบบใหท่ัวจึงทําการเท 

คอนกรีตอัตราสวน  ๑:๒:๔  ลงไปในไมแบบโครงสราง  แลวกระทุงคอนกรีตเพ่ือไมใหเกิดฟองอากาศ  

เพราะจะมีการรั่วซึมได   

 (๕)  การถอดไมแบบ  ใหทําการถอดไมแบบหลังจากเทคอนกรีต

แลวประมาณ  ๓ - ๕  วัน แลวใหตรวจสอบวามีรอยรั่วซึมหรือไม  ถามีใหทําการอุดทันที 

          (๖)  การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับ

ทอน้ําท้ิงท่ีออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆ  แตตองไมมีขนาดเล็กกวาของเดิมท่ี

ออกมา สวนน้ําท้ิงใหตอรับน้ําท้ิงท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา  คู คลอง 

ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ  โดยไมใหปากทอท่ีออกจมอยูในน้ําเพ่ือใหมีการระบายน้ําท้ิงไดดี 
 

๓. รายละเอียดบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย 

      บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําท้ิงและชวยดักเศษ

อาหารดวยในตัว  ตัวบอแบงได  ๒  สวน  ซ่ึงเชื่อมตอกัน  สวนท่ี  ๑  จะมีตะแกรงดักขยะซ่ึงใชในการดัก

เศษอาหาร  ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาไดเพ่ือใหสามารถนําเศษอาหารออกไปท้ิงและทําความสะอาดได 

สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงลอดแผนก้ันเขาสวนท่ี  ๒  ซ่ึงจะทําหนาท่ีดักไขมัน  คือจะขังน้ําเสียไวระยะหนึ่ง 

เพ่ือใหไขมันและน้ํามันท่ีปะปนอยูในน้ําลอยข้ึนมาบนผิวน้ํา  ซ่ึงเม่ือสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตัก

ออกไปท้ิงได  สวนน้ําท่ีถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางชองระบายน้ําตอไป 
 

  ๔. การใชงานและการดูแลรักษา 

๔.๑  ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน 

๔.๒  ตองไมทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน 

๔.๓  ตองไมนําตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร 

๔.๔  ตองหม่ันโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสมํ่าเสมอ 



  

-๕- 

 

๔.๕  หามนําน้ําจากสวนอ่ืนๆ  เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซัก น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอ

ดักไขมัน 

๔.๖  ตองหม่ันตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห  นําไขมันท่ีตักได          

ใสภาชนะปดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย  เพ่ือใหรถองคการบริหารสวนสามารถนําไปกําจัดตอไป 

๔.๗  ตองหม่ันตรวจดูทอระบายน้ําท่ีรับน้ําจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยูเปนกอน

หรือคราบ  ตองทําตามขอ  ๖  ถ่ีข้ึนมากกวาเดิม 
 

      ผูสนใจสามารถติดตอขอรับแบบแปลนการกอสราง  และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ีกองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  ในวันและเวลาราชการโดยไมตองเสียคาใชจาย  ใด ๆ 

ท้ังสิ้น 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี            

 
 

   (ลงชื่อ)          

    (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
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