
 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาด 

เร่ือง การติดตั้งบ่อดักไขมนับ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 
------------------------------- 

 
 
 
 

หลักการ  
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ

จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาดอันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ า จึงได้จัดท าเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

เหตุผล  
   โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น 
ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ า จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระท าได้โดยการตรา 
เป็นเทศบัญญัต ิจึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลบ้านตาด 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 

--------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาดเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นบังคับใช้ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา 20 (3) และมาตรา 44  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 70 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี จึงได้ตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านตาดเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย      
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านตาดแล้ว เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร”  หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง   
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ      
ใช้แล้ว 

“การระบายน้้า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการ
กระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้้า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า  
ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  
  “เจ้ าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความถึง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด หรือผู้ ที่
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดมอบหมาย 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
  ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด      
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         ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่       
เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

 ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 

 (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

 ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

 ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)          
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ  
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ข้อ 11 ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่ เทศบาล
ต าบลบ้านตาดก าหนด 

 ข้อ ๑2  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 

  ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาดรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อ านาจ
ออก ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือก าหนดวิธีการอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน      พ.ศ. ๒๕๖๕         
 
          (ลงนาม)    ชาตรี  สารีจันทร์ 
                     (นายชาตรี  สารีจันทร์)   
                                   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด 
               เห็นชอบ 
 
(ลงนาม)        สามารถ   สุวรรณมณี 
     (นายสามารถ   สุวรรณมณี) 
    นายอ าเภอเมืองอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน 
               ผู้วา่ราชการจงัหวัดอุดรธาน ี



 
 

ข้อก้าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ 11 เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลบ้านตาด 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร พ.ศ. 256๕ 

 บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น 
  1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ 
  2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ 
  3. บ่อดักไขมันส าเร็จรูป 
 การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ า ลานซักล้าง และ
สภาพของพ้ืนที่จะท าการก่อสร้าง 

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 
 1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
   1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
   1.1.2 ทรายหยาบและทรายละเอียด 
   1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม.  
   1.1.4 วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจ าหน่ายโดยทั่วไป) 
    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30 – 0.40 ม. 
    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 1.00 ม. สูง 0.35 – 0.40 ม. 
    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40 – 0.45 ม. 
   1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ าออกขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17 – 2532) 
  1.2 วธิีการก่อสร้าง 
   1.2.1 ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ าที่ออกจากแหล่งน้ าเสียเข้ามาท่อน้ าเข้าบ่อดัก
ไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป
ประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ าหนัก
บ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วด าเนินการ ดังนี้ 
   1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบก้น
หลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 
   2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ø 4 – 8 นิ้ว     
ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา
ประมาณ 2 – 3 ซม. 
   1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม.          
(ตามรูปแบบ) 
   1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 :2:4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุม 
ที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวาง
แล้วให้ท าการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตาม
จ านวนที่ได้ก าหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1:1 
พร้อมทั้งท าการเจาะต่อระบายน้ าตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด 
 
 



 
 
 
   1.2.4 การต่อรับน้ าเข้า และน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดขึ้นอยู่
กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC 
ชั้น 8.5 ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ าที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 

 2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

   2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

   2.1.2 ทรายหยาบ 

   2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ø 9 มม. 

   2.1.4 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่
กว่าท่อน้ าออกขนาด ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532) 

  2.2 วิธีการก่อสร้าง 

   2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ าที่ออกแหล่งก าเนิดน้ าเสียมาเข้าท่อบ่อดัก
ไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 – 1.00 ม. หรือตามความ
เหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ าหนักบ่อดักไขมัน 
คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

   1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ าหนักได้ ให้ท าการใส่ทรายหยาบ 
ก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย 

   2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ท าการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ
เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทร ายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 ซม.  
ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 – 3 ซม. 

   2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน   
(ตามรูปแบบ) 

   2.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพ้ืนดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต
หุ้มหัวเสาเข็มพ้ืนขึ้นมาประมาณ 2 – 3 ซม. 

   2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ ายันแบบให้แน่น
หนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ท าการเอาน้ าสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงท าการ
เทคอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ท าการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพ่ือไม่ให้
คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้ 

   2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ท าการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3 – 5 วัน         
แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ท าการอุดทันที 

   2.2.6 การต่อรับน้ าเข้าและน้ าออกจากบ่อดักไขมัน ให้ท าการต่อรับท่อน้ าทิ้งที่ ออก
จากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ าทิ้ง
ให้ต่อรับน้ าทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ าสาธารณะหรือรางน้ า คู คลอง ตามพ้ืนที่นั้นๆ  
โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี 



 
 

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบ้าบัดน้้าเสีย 

  บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์ส าหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ าทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร
ด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ าเสียไว้ระยะหนึ่ง เพ่ือได้ไขมันและน้ ามัน
ที่ปะปนอยู่ในน้ าลอยขึ้นมาบนผิวน้ า ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ าที่ถูกแยก
เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ าต่อไป 

  รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้ 

  1. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะส าหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถาน
ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์ส าเร็จรูปมาท าเป็นบ่อดักไขมันได้    
การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ าเสียได้อย่างน้อย 6 ชม. 

  2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะส าหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่  เช่น  ภัตตาคาร 
ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ าเสียอย่างน้อย 6 ชม. 

  การใช้งานและการดูแลรักษา 
  1. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
  2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทง ผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน 
  3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร 
  4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ าเสมอ 
  5. ห้ามเอาน้ าจากส่วนอ่ืนๆ เช่น น้ าล้างมือ น้ าอาบ น้ าซักผ้า น้ าฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก
ไขมัน 
  6. ต้องหมั่นตักน้ าไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น าไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะ
ปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลน าไปก าจัดต่อไป 
  7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ าที่รับน้ าจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ  
ต้องท าตาม ข้อ 6 ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 

 
  


