
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   
เรื่อง   การติดตั้งบอดักไขมนัและระบบบาํบดัน้ําเสียในอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  

และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลบานหินโงมและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  การติดตั้ง

บอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ   

หรือคําส่ังอื่นใดขององคการบรหิารสวนตําบลบานหินโงมซึง่ขดัหรือแยงกับขอบัญญตัินี ้ ใหใชขอบัญญตัินีแ้ทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  รานคา  รานอาหาร  สํานักงานหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น

ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได 

  “บอดักไขมัน”  หมายความวา  ส่ิงที่ใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําซึ่งผานการใชแลว 

  “การระบายน้ํา”  หมายความวา  การผันน้ํา  การปลอยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา  

หรือการกระทําอื่นใดที่เปนการถายเทน้ํา 

  “แหลงระบายน้ํา”  หมายความวา  ทางหรือทอระบายน้ํา  ลํากระโดง  ลําราง  คู  คลอง  

แมน้ํา  และแหลงน้ําสาธารณะ  แหลงน้ําธรรมชาติ  และแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมตอหรือสามารถ

ไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได 

  “น้ําเสีย”  หมายความวา  ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว  รวมทั้งมวลสารที่ปะปน  

หรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 

้หนา   ๒๔๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง 

ขอ  ๕ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารท่ีมีการระบายน้ําท้ิงลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา

และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 

ขอ  ๖ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๕  ติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย

ตามมาตรฐานที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหมดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันและระบบ

บําบัดน้ําเสียสําหรับอาคารนั้น  ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย  และหากอาคารใดอยูระหวาง

การปลูกสรางใหมหรือไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  กอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ   

ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียเชนเดียวกัน 

ขอ  ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก 

  (๒)  ส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลง

ระบายน้ําดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองตามขอ  ๖  ทําการดูแลรักษา  เก็บขนน้ํามันหรือไขมัน 

ในบอดักไขมันไปกําจัดและซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพที่ใชการไดตามปกติ 

ขอ ๙ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ

ตามขอ  ๗  (๑)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ  ๗  (๒)  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  และเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดใหเสียคาปรับอีกไมเกินวันละ

สองรอยบาท  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี

กําหนดใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียนั้นเปนตนไปจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมันและแบบดักไขมันใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน   

ถึงการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ตามความจําเปนและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนท่ีบางแหง  อาทิเชน  พ้ืนท่ีบนภูเขา  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

พ้ืนที่ในชนบทเปนตน 

ขอ ๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

กรม  สิมด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานหนิโงม   

้หนา   ๒๔๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งตามขอ  11  ตามมาตรฐานแบบบอดักไขมัน 

วิธีการกอสรางบอดักไขมนั  และรายละเอียดบอดกัไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2562   

 
๑. รูปแบบบอดักไขมัน 

      

บอดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 

 

 ๑.๑ บอดักไขมันแบบสําเร็จรูป   การติดตั้ งสํ าหรับใช ในครัว เรือนท่ี พักอาศัย ท่ัวไป 

โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 ๑.๒ บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต  การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับบานเรือนท่ัวไป 

และสถานประกอบการท่ีมีขนาดเล็ก  เชน  รานอาหาร  โดยประยุกตใชวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาทําเปนบอดักไขมันได  

การติดตั้งฝงไวบนพ้ืนดินหรือใตดิน  และกักเก็บน้ําเสียไดอยางนอย  ๖  ชั่วโมง 

 ๑.๓ บอดักไขมันแบบสรางในท่ี  การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับสถานท่ีประกอบการขนาดใหญ  

เชน  ภัตตาคาร  ศูนยอาหาร  โรงอาหาร  และตลาด  การติดตั้งโดยสรางบอดักไขมันบนพ้ืนท่ีและสามารถกักเก็บน้ําเสีย

อยางนอย  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 หรือตามขนาดของทอน้ําเขาและออกจากบอดักไขมัน 

           (๓) คีมตัดทอ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก 

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

 

         ๒.๑.๒ วิธีการกอสราง 

            (๑) วางบอดักไขมันสําเร็จรูป ในบริเวณท่ีอยูใกลอางลางจาน  และพ้ืนท่ีความ

ราบเรียบเสมอกัน  หรืออาจฝงลงพ้ืนโดยใหระดับทอเขาของบอดักไขมันอยูต่ํากวาระดับสะดืออางลางจานและทอน้ํา

ออกอยูสูงกวาระดับพ้ืน 

            (๒) วัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําท้ิงท่ีตอจากสะดืออางลางจานถึงตําแหนงทอน้ํา

เขาบอดักไขมันสําเร็จรูป  และวัดระยะทอ พี.วี.ซี.จากทอน้ําออกของบอดักไขมันจนถึงทอระบายน้ําสาธารณะ หรือคู  

คลองตามธรรมชาติ 

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

เหล็ก 

                                        (๔) ตอทอ พี.วี.ซี. จากอางลางจานเขากับทอน้ําเขาบอดักไขมันดวย  

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

อาจทาดวยน้ํายาประสานทอ  และยึดทอดวยสายรัดกับพ้ืนหรือผนัง 
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๒.๒ บอดักไขมันแบบติดตั้งในท่ีแบบวงขอบซีเมนต สําหรับบานพักอาศัยและสถาน

ประกอบการ ขนาดเล็ก 

          ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 

              (๑) ปูนซีเมนตปอรทแลนด 

     (๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด 

                                           (๓) เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร 

    (๔) วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป มีขนาดเสนผา 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 หรือใหญกวาทอน้ํา

ออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญกวา 

             ๒.๒.๒ วิธีการกอสราง 

     (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามาทอน้ําเขาบอ

ดักไขมัน โดยขุดหลุมใหมีเสนผาศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปประมาณ 50 

เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เม่ือขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอไดหรือไม 

เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการดังนี้ 

กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได ใหทําการใสทราย

หยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 

     กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็มไมขนาด 

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

รองพ้ืนข้ึนมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 

      (๒) ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เปนตะแกรงวงกลม ระยะหาง ๒๐ x 

๒๐  เซนติเมตร 

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

หัวเสาเข็มประมาณ ๒ -๓ เซนติเมตร 

      (๔) นําวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปมาวางท่ีคอนกรีตกนหลุมท่ีเตรียมไวโดยถาวงขอบ

ซีเมนตเปนแบบปดก้ันก็ใหวางไดเลย แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดาเม่ือวางแลวใหทําการยาแนวดวยปูนทรายท่ีกน

วงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนตวางซอนทับตามจํานวนท่ีไดกําหนดไวแลวยาแนวรอบ โดย

อัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เทากับ ๑:๑ พรอมท้ังทําการเจาะตอทอระบายน้ํา กลบฝงดินรอบตัวบอให

แนนแลวปดดวยฝาปูน 

                                             (๕) การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงออก

จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆท่ีมีไขมันเกาะติด โดยใชทอ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดข้ึนอยูกับ

รูปแบบหรือความเหมาะสม แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมท่ีออกมา สวนน้ําท้ิงใชทอพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ

กวา โดยใหทอรับน้ําท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา คู คลอง ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยไมใหปาก

ทอท่ีออกจมอยูในน้ําเพ่ือใหน้ํามีการระบายออกจากตัวบอดักไขมันไดดี 
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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 หรือใหญกวาทอน้ํา

ออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญกวา 

               ๒.๓.๒ วิธีการกอสราง 

           (๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามาทอน้ําเขา

บอดักไขมันโดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดของบอคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ -๑.๐๐ เมตร หรือตาม

ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี เม่ือขุดไดระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีแลวใหดูวาดินกนหลุม มีความแนน

พอท่ีจะรับน้ําหนักบอดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กไดหรือไม เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 

     กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได ใหทําการใสทราย

หยาบกนหลุมบดอัดแนน ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร 

     กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็ม (ขนาด

ของเสาเข็มใหเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ใหหัว

เสาเข็มพนทรายรองพ้ืนข้ึนมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร 

          (๒) ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพ่ือทําฐานและโครงสรางของตัว

บอดักไขมัน 

          (๓) เทคอนกรีตอัตราสวน  ๑:๒:๔ ท่ีฐานพ้ืนบอดักไขมันกอนโดยใหเนื้อ

คอนกรีตหุมทอ  หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร 

         (๔) ประกอบแบบโดยใชไมแบบท่ีมีผิวเรียบไมบิดงอ  แลวยึดคํ้ายันแบบให

แนนปองกันไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป จากนั้นนําน้ําสะอาดรดไมแบบใหท่ัวจึงทําการเทคอนกรีตอัตราสวน 

๑:๒:๔ ลงไปในไมแบบโครงสราง แลวกระทุงคอนกรีตเพ่ือไมใหเกิดฟองอากาศ  เพราะจะมีการรั่วซึมได   

 (๕) การถอดไมแบบ ใหทําการถอดไมแบบหลังจากเทคอนกรีตแลวประมาณ 

๓ - ๕ วัน แลวใหตรวจสอบวามีรอยรั่วซึมหรือไม ถามีใหทําการอุดทันที 

          (๖) การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงท่ี

ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แตตองไมมีขนาดเล็กกวาของเดิมท่ีออกมา สวนน้ําท้ิงให

ตอรับน้ําท้ิงท่ีออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา  คู คลอง ตามพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยไมใหปาก

ทอท่ีออกจมอยูในน้ําเพ่ือใหมีการระบายน้ําท้ิงไดดี 
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๓. รายละเอียดบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย 
 

      บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําท้ิงและชวยดักเศษอาหารดวยใน

ตัว ตัวบอแบงได ๒ สวน ซ่ึงเชื่อมตอกัน สวนท่ี ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซ่ึงใชในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถ

แยกออกมาไดเพ่ือใหสามารถนําเศษอาหารออกไปท้ิงและทําความสะอาดได สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงลอดแผนก้ัน

เขาสวนท่ี ๒ ซ่ึงจะทําหนาท่ีดักไขมัน คือจะขังน้ําเสียไวระยะหนึ่ง เพ่ือใหไขมันและน้ํามัน  ท่ีปะปนอยูในน้ําลอยข้ึนมา

บนผิวน้ํา ซ่ึงเม่ือสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปท้ิงได สวนน้ําท่ีถูกแยก  เอาไขมันออกก็จะไหลออกทาง

ชองระบายน้ําตอไป 
 

  ๔. การใชงานและการดูแลรักษา 
 

๔.๑ ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน 

๔.๒ ตองไมทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน 

๔.๓ ตองไมนําตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร 

๔.๔ ตองหม่ันโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสมํ่าเสมอ 

๔.๕ หามนําน้ําจากสวนอ่ืนๆ เชน น้ําลางมือ น้ําอาบ น้ําซัก น้ําฝน ฯลฯ เขามาในบอดักไขมัน 

๔.๖ ตองหม่ันตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห นําไขมันท่ีตักได  ใสภาชนะปด

มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพ่ือใหรถองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงมสามารถนําไปกําจัดตอไป 

๔.๗ ตองหม่ันตรวจดูทอระบายน้ําท่ีรับน้ําจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยูเปนกอนหรือคราบ 

ตองทําตามขอ ๖ ถ่ีข้ึนมากกวาเดิม 
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แบบบอดักไขมันตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

เร่ือง  การติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ. 2562 
 

 

 
บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับบานพักอาศัย 

 

 
บอดักไขมันแบบสรางในท่ีสําหรับอาคารขนาดใหญ 
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ขนาดมาตรฐานบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับบานพักอาศัย 
 

จํานวน 

คน 

ปริมาตรบอท่ีตองการ  

(ลบ.ม.) 

ขนาดบอ จํานวนบอ 

(บอ) เสนผาศูนยกลาง ความลึกน้ํา (ม.) 

5 0.17 0.8 0.40 1 

5-10 0.34 0.8 0.70 1 

10-15 0.51 1.0 0.70 1 

15-20 0.68 1.2 0.60 1 

20-25 0.85 1.2 0.80 1 

25-30 1.02 1.0 0.70 2 

30-35 1.19 1.0 0.80 2 

35-40 1.36 1.2 0.60 2 

40-45 1.53 1.2 0.70 2 

45-50 1.70 1.2 0.80 2 

 

       หมายเหตุ :  ความสูงของวงขอบซีเมนตท่ัวไปประมาณ 0.33 ม.  ดังนั้นถาหากความลึกน้ํา  =  0.40 ม. 

       จึงตองซอนกันอยางนอยสองวง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสูงของระดับฝาบอดวย 

 

 

 

ขนาดมาตรฐานบอดักไขมันแบบสรางในท่ีสําหรับอาคารขนาดใหญ 

ขนาดพ้ืนท่ี 

ตารางเมตร 

ปริมาตรบอ 

ท่ีตองการ 

ขนาดบอ 

ความลึก (ม.) ความกวาง (ม.) ความยาว 

10 0.19 0.40 0.50 1.00 

10-25 0.47 0.60 0.60 1.30 

25-50 0.94 0.75 0.80 1.60 

50-75 1.41 0.75 1.00 2.00 

75-100 1.88 0.80 1.10 2.20 

100-125 2.35 0.85 1.20 2.40 

125-150 2.82 0.90 1.20 2.60 

150-175 3.29 1.00 1.30 2.60 

175-200 3.76 1.00 1.35 2.80 

 

       หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีตองการสรางดวยวงขอบซีเมนต ใหเทียบใชกับปริมาตรบอของวงขอบขนาดตาง ๆ            

       ตามตารางขางบน  สําหรับอาคารขนาดใหญตองเพ่ิมจํานวนบอใหไดปริมาตรรวมเทากับปริมาตรบอท่ีตองการ 
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