
ประกาศเทศบาลนครแมสอด 
เรื่อง  ใหใชเทศบัญญัต ิเรื่อง  การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
----------------------------------------- 

     ดวยสภาเทศบาลนครแมสอด ไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครแมสอด เรื่อง การ
จัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม พ.ศ. ๒๕๕๗  ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครแมสอด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  และผูวาราชการจังหวัด
ตาก ไดเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม พ.ศ. ๒๕๕๗       
ใหเทศบาลนครแมสอด ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม พ.ศ.
๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได 

     ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
จึงประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลนครแมสอด เรื่อง การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลนครแมสอด ตั้งแตเม่ือพนกําหนด ๗ วันนับแตวัน
ประกาศเปนตนไป 

     จงึประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

     ……………………………….………… 
  (ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท) 
   นายกเทศมนตรีนครแมสอด 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครแมสอด 

เรื่อง  การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักการ 

เ พื่อ ใหมี เทศบัญญัติ  เ รื ่อ ง  การจัด เก็บคาบําบัดน้ํา เสียและคา ใบอนุญาตใหตอ   
ทอเชื่อม  และเพ่ือดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการในการจัดการบําบัดน้ําเสีย จากประชาชน
ผูใชบริการบําบัดน้ําเสีย 

เหตุผล 

ในปจจุบันสถานการณน้ําเนาเสียในพ้ืนท่ีเทศบาลนครแมสอด ไดทวีความรุนแรงข้ึนเปนลําดับ 
อันมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง   
จากอดีตถึงปจจุบัน  เทศบาลนครแมสอดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน จากความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอมและปญหาน้ําเสีย  จึงไดดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถรวบรวมน้ําเสีย 
โดยผานระบบทอไปบําบัดยังสถานีควบคุมคุณภาพน้ํา ซ่ึงในระยะตอไปเทศบาลจะไดขยายแนวทอให
ครอบคลุมพ้ืนท่ี รวมถึงการวางมาตรการเพ่ือแกไขปญหาอันเกิดจากน้ําเนาเสีย  แตเนื่องจากการดําเนินการ
ดังกลาวตองมีตนทุนคาใชจายในดานตางๆ รวมถึงการบริหารจัดการ  เทศบาลนครแมสอดจึงเห็นควรนํา
หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย(Polluters Pay Principle:PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเขามาใช  เพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ และแกไขปญหาตามแนวทางดังกลาวขางตนตอไป 



เทศบัญญัติเทศบาลนครแมสอด 
เรื่อง  การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา ๘๘ 
มาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเทศบาลเมืองแมสอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต 
ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2553 จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครแมสอด  เรื่อง การจัดเก็บคาบําบัดน้ําเสียและ
คาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม พ.ศ. ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ 2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลนครแมสอด
แลวเจ็ดวัน 

ขอ 3  ใหยกเลิกบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด ในสวนท่ีไดตราไวแลว ซ่ึงขัด
หรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

     ----------------------------------------------------------------- 

ขอ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา ระบบทอ  สิ่งปลูกสราง  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ 

วิธีการกักเก็บน้ําเสียตลอดจนเครื่องจักรกล  ซ่ึงมีไวสําหรับปรับปรุงลักษณะของน้ําเสียใหมีลักษณะเหมาะสม
เปนน้ําท้ิงตามมาตรฐานน้ําท้ิง ตามประกาศท่ีทางราชการกําหนด 

“ระบบบําบัดน้ําเสียรวม” หมายความวา ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครแมสอด 
จัดใหมีข้ึนเพ่ือบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย ผานทอรวบรวมน้ําเสีย 

“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียท่ีอยูในสภาพเปนของเหลว รวมท้ังมลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 

“แหลงกําเนิดน้ําเสีย” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง สถานท่ี
ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของน้ําเสีย 

“น้ําท้ิง” หมายความวา น้ําเสียท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําท่ีเทศบาลกําหนด 

“แหลงรองรับน้ําท้ิง” หมายความวา ทอรับน้ําเสียและแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คู คลอง 
“การระบายน้ําท้ิง” หมายความวา การปลอยน้ําท้ิงลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิง 
“ของเสีย” หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตราย

อ่ืนใด ซ่ึงถูกปลอยท้ิงหรือมีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือ สิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้นท่ีอยู
ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 



-2– 
 

  “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟวัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน 
วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแก
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม 
  “ทอรับน้ําเสีย” หมายความวา ทอหรือทางระบายน้ําท่ีเทศบาลจัดใหมีข้ึน เพ่ือนําน้ําเสีย               
น้ําท้ิงหรือน้ําอ่ืนใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสูทอรวบรวมน้ําเสีย 
  “ทอรวบรวมน้ําเสีย” หมายความวา ทอท่ีเทศบาลจัดใหมีข้ึนเพ่ือนําน้ําเสียน้ําท้ิง หรือน้ําอ่ืน
ใดไปสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  “ทอเชื่อมน้ําเสีย” หมายความวา ทอหรือรางระบายน้ําท่ีเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดน้ําเสีย จัดใหมีข้ึนเพ่ือนําน้ําเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสูทอรับน้ําเสียหรือบอ
รวบรวมน้ําเสีย 
  “ทอเชื่อมน้ําท้ิง”หมายความวา ทอหรือรางระบายน้ําท่ีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิด
น้ําเสียจัดใหมีข้ึนเพ่ือปลอยน้ําท้ิงจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสูทอรับน้ําเสีย ทอรวบรวมน้ําเสีย หรือ
แหลงรองรับน้ําท้ิง 
  “การตอทอเชื่อม” หมายความวา การตอทอเชื่อมน้ําเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการ
เขาสูทอรับน้ําเสียหรือทอรวบรวมน้ําเสีย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
  “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานท่ีประกอบกิจการ เชน โรงแรม รานอาหาร สถาน
เริงรมย หรือสถานท่ีประกอบกิจการใดๆ ท่ีเปนแหลงกอใหเกิดน้ําเสีย 
  “ท่ีดินจัดสรร” หมายความวา ท่ีดินจัดสรรตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน 
  “คาบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา เงินคาบําบัดน้ําเสียท่ีเทศบาลเรียกเก็บจากเจาของหรือ     
ผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย และน้ําเสียนั้นไหลผานทอรวบรวมน้ําเสีย ไปสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาล
นครแมสอด  
  “คาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม” หมายความวา เงินท่ีเทศบาลนครแมสอดเรียกเก็บในการ
อนุญาตสําหรับการตอทอเชื่อม 
  “อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครแมสอด หรือผูซ่ึงนายกเทศมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติงานแทน 
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผู ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม                  
เทศบัญญัตินี้ 
  “เทศบาล” หมายความวา เทศบาลนครแมสอด 
  “แหลงกําเนิดมลพิษประเภทท่ี ๑” หมายความวา อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยได     
ท้ังกลางวัน และกลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวร หรือชั่วคราว เชน บานเรือน ท่ีพักอาศัย อาคาร
แถว 
  “แหลงกําเนิดมลพิษประเภทท่ี ๒” หมายความวา 

(๑) หนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออาคารท่ีทําการของเอกชนหรือองคการระหวาง
ประเทศ 

(๒) มูลนิธิ 
(๓)  



                                    -๓- 
 

(๔) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล 
(๕) โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
(๖) สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงไมใชโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
(๗) สถานท่ีท่ีใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน (๑) - (๔) 
“แหลงกําเนิดมลพิษประเภทท่ี ๓” หมายความวา 
(๑) โรงแรม 
(๒) โรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงาน 
(๓) สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ 
(๔) สถานท่ีท่ีใชประโยชนในลักษณะเดียวกันกับ (๑) และ (๒) 
“ธุรกิจขนาดเล็ก” หมายความวา กิจการท่ีไมอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม หรือกิจการ   

ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎาภร 
“ธุรกิจขนาดใหญ” หมายความวา  
(๑)  กิจการท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม และไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตาม

ประมวลรัษฎาภร หรือ 
(๒)  กิจการท่ีอยูในบังคับตองเสียธุรกิจเฉพาะ 
 

          ขอ 5  ใหนายกเทศมนตรีนครแมสอดรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
การรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

                                ----------------------------------------------------------------- 
 
ขอ 6  ใหเจาของหรอืผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย ซ่ึงไมประสงคจะทําการกอสรางติดตั้งหรือใหมี

ระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง และเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีไดทําการกอสราง ติดตั้ง หรือ
จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเองแลว แตไมประสงคท่ีจะเดินระบบบําบัดน้ําเสียนั้น มีหนาท่ีจัดสงน้ําเสียไป
ทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล 
 ขอ 7  ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียและน้ําท้ิง ท่ีประสงคจะใชบริการรวบรวมบําบัด
น้ําเสียมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการตอทอเชื่อมน้ําเสีย ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

ขอ 8  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานประกอบการ ระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงรองรับ
น้ําท้ิง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ 9  หามผูใดเท ท้ิง ของเสียลงสูทอรับน้ําเสีย หรือทอรวบรวมน้ําเสีย โดยไมไดรับอนุญาตจาก                    
เจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ 10  หามผูใดเทวัตถุอันตรายลงสูทอรับน้ําเสีย ทอรวบรวมน้ําเสีย หรือแหลงรองรับน้ําท้ิง 
 ขอ 11  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานบริการทางการแพทยระบายน้ําเสีย โดยมิผานการ   
ฆาเชื้อลงสูทอรับน้ําเสีย ทอรวบรวมน้ําเสีย หรือแหลงรองรับน้ําท้ิง 
 ขอ 12 หามมิใหโรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ําเสีย โดยไมผานการบําบัดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
อุตสาหกรรม 



-๔- 
 

 ขอ 13 หามมิใหมีการระบายน้ําท้ิงหรือน้ําเสียลงสูทอรับน้ําเสีย ทอรวบรวมน้ําเสีย หรือแหลงรองรับ
น้ําท้ิงโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ 14 ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย มีหนาท่ีและปฏิบัติตามเกณฑวิธีการตลอดจน
เง่ือนไขหรือคําสั่งอ่ืนใด ของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ 15 หามมิใหผูใดทําการตอทอเชื่อม โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ 16 ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดน้ําเสียใด มีเหตุจําเปนไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ         
และเง่ือนไขในการบําบัดน้ําเสีย หรือการระบายน้ําท้ิงตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
ใหยื่นคํารองแจงเหตุผลและความจําเปนตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือพิจารณา หรือกําหนดวิธีการบําบัดน้ําเสีย
หรือระบายน้ําท้ิงโดยวิธีอ่ืนเปนการชั่วคราว ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร 
 

 
หมวด ๓ 

การขอและการอนุญาตตอทอเช่ือมน้ําเสียหรือน้ําท้ิง 
----------------------------------------------------------------- 

 
ขอ 17  ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียตามขอ 6 หรือขอ 7  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

ตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิง พรอมดวยหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ี 
รายละเอียดของแบบคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 ขอ 18 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิงแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
หลักฐานใหครบถวน และออกไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะทําการตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิง ตามท่ีระยะเวลา              
ท่ีกําหนด 
 ขอ 19 ใหผูยื่นคําขอ นําพนักงานเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบสถานท่ี ท่ีจะดําเนินการตอทอเชื่อม     
น้ําเสียหรือน้ําท้ิง ใหแลวเสร็จภายในสามวัน และแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ  กรณีไมอนุญาต        
ใหระบุเหตุผลและระยะเวลาในการอุทธรณ  เพ่ือใหผูยื่นคําขออุทธรณคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีได
รับทราบคําสั่งไมออกใบอนุญาตตอทอเชื่อมน้ําท้ิงหรือน้ําเสีย 
 ใบอนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิงใหใชไดจนกวาจะถูกเจาพนักงานทองถ่ิน พิจารณาเพิกถอน    
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 รายละเอียดของแบบอนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิง ตามวรรคสามใหเปนตามท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด 
 ขอ 20 ใหผูยื่นคําขอมารับใบอนุญาตตามขอ 19 จากพนักงานเจาหนาท่ี และใหดําเนินการตอ       
ทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําท้ิงตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 
 
 
 
 

 
 



-๕- 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 

                                ----------------------------------------------------------------- 
 

ขอ 21  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1)  เขาไปในอาคาร สถานท่ีและเขตท่ีตั้งของแหลงกําเนิดน้ําเสีย หรือเขตท่ีต้ังระบบบําบัด    

น้ําเสียของบุคคลใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ  เพ่ือตรวจ
สภาพการตอทอเชื่อม การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย หรืออุปกรณและเครื่องมือตางๆ  เพ่ือควบคุม       
การปลอยท้ิง รวมท้ังตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอมูลเก่ียวกับการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย      
หรืออุปกรณและเครื่องมือดังกลาว หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคแรก เจาพนักงานทองถ่ินอาจมอบหมายหรือแตงต้ัง
บุคคลใดใหกระทําการแทนก็ได 

2) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงน้ําเสีย ดําเนินการเก่ียวกับการตอเชื่อมใดๆ จาก 
แหลงกําเนิดน้ําเสียลงสูทอรับน้ําเสีย หรือทอรวบรวมน้ําเสีย 

3) อนุญาตใหตอทอเชื่อมน้ําเสียลงสูทอรับน้ําเสียหรือทอรวบรวมน้ําเสีย 
4) อนุญาตใหระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิง 
5) ประกาศกําหนดและแสดงเครื่องหมายทอรับน้ําท้ิง ทอรับน้ําเสียและทอรวบรวมน้ําเสีย 
6) สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานประกอบการ ท่ีไดรับอนุญาตใหระบาย

น้ําท้ิงตามขอ ๘ ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด ใหเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต
วันท่ีไดรับคําสั่ง 

7) ตรวจหรือแกไขหรือแนะนําแบบกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย การตอทอเชื่อมน้ําท้ิงและ
การตอชอเชื่อมน้ําเสีย ใหกับผูขออนุญาตภายใน ๓๐ วัน 

๘) ประกาศกําหนดมาตรฐานน้ําเสียและน้ําท้ิงในเขตเทศบาลนครแมสอด 
๙) ประเมินคาธรรมเนียมน้ําเสีย น้ําท้ิง ตามเทศบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๕ 

คาบําบัดน้ําเสียและคาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือม 
----------------------------------------------------------------- 

 
 ขอ 22  ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย ท่ีใชบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย       
ของเทศบาล มีหนาท่ีตองเสียคาบริการบําบัดน้ําเสีย และคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม ตามอัตราเทศบัญญัตินี้ 
สําหรับวิธีการจัดเก็บและวิธีการคํานวณคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ 23  ใหเจาของบานเชา เจาของอาคารพักอาศัยใหเชา และเจาของอาคารอยูอาศัยรวมมีหนาท่ีเสีย
คาบําบัดน้ําเสีย คาบริการน้ําท้ิง หรือคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อมแทนผูเชา ในกรณีท่ีไมสามารถจัดเก็บจาก     
ผูเชาได 
 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจปรับปรุงอัตราคาบําบัดน้ําเสีย และคาใบอนุญาตใหตอทอเชื่อม       
โดยจัดทําเปนประกาศและไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล พรอมท้ังประกาศอัตราดังกลาว ใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วัน 



-๖- 
 

 ขอ ๒๔ กรณีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย มีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง และทําการ
บําบัดน้ําเสียไมไดตามมาตรฐานน้ําท้ิง  ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียมีหนาท่ีตองจาย
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามอัตราทายเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

----------------------------------------------------------------- 
 

 ขอ 25  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียผูใด หลีกเลี่ยงไมจัดสงน้ําเสียไปทําการบําบัด    
โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมตามขอ ๖ หรือลักลอบปลอยท้ิงน้ําเสียนั้นออกสูแหลงรองรับน้ําท้ิง หรือจัดสงน้ําเสีย
ไปทําการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม แตไมยอมชําระคาบริการท่ีกําหนด  โดยไมมีสิทธิ์ไดรับยกเวน          
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และตองรับโทษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกวาจะไดปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
 ขอ ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียซ่ึงมีระบบบําบัดน้ําเสียผูใด ลักลอบปลอยท้ิง   
น้ําเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และตองรับโทษตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๒๗  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ี ในการปฏิบัติงานตามขอ ๒๑(๑)   
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๘  เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามขอ ๒๑(๒), (๖) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑ พันบาท 
 ขอ๒๙ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียหรือผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอ ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓ และขอ ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และหากการฝาฝนนั้นทําใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอ่ืนอีกดวย 
 

หมวด ๗  
การอุทธรณ 

----------------------------------------------------------------- 
 

ขอ ๓๐ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย ท่ีใชบริการรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  ผูใดเห็นวา 
ประเภท ขนาด และอัตราคาธรรมเนียมท่ีเทศบาลจัดเก็บไมถูกตอง  สามารถยื่นอุทธรณพรอมหลักฐานตอ     
เจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือพิจารณา ภายในสิบหาวัน นับจากวันท่ีไดรับใบแจงคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
 การพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาโดยไมชักชา และมีหนังสือแจงให      
ผูอุทธรณทราบ ผลการพิจารณาอุทธรณดังกลาวใหเปนท่ีสุด 
 
 
 

 
 



-๗-

หมวด ๘  
บทเฉพาะกาล 

----------------------------------------------------------------- 

ขอ ๓๑  ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย ซ่ึงปลูกสรางอาคารมากอนวันท่ี                
เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และมิไดมีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง หรือกรณีท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียของตนเอง
อยูแลว และประสงคจะใชระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีอยูนั้น แตไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐาน          
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด มีหนาท่ีตองดําเนินการหรือปรับปรุงแกไขเรื่องการระบายน้ํา ใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้ภายใน 45 วัน สําหรับอาคารประเภทบานพักอาศัย และภายใน 90 วัน สําหรับอาคาร
ประกอบการ ท้ังนี้  นับจากวันท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

กรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสียไมสามารถดําเนินการ หรือปรับปรุงแกไข ใหเปนไป
ตามเทศบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหยื่นคําขอผอนผันตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนสิ้นสุดระยะเวลา   
ท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งไมนอยกวา 7 วัน และเม่ือมีเหตุอันควรใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผอนผันได      
ไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหผอนผัน  ท้ังนี้ การผอนผันจะตองคํานึงถึงผลท่ีจะกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชนดวย 

เม่ือพนกําหนดผอนผันตามวรรคสอง เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดน้ําเสีย ตองจาย
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ตามอัตราท่ีทางเทศบาลกําหนดตั้งแตวันท่ีเทศบัญญัติใชบังคับ 

ขอ ๓๒ เทศบาลนครแมสอดจะจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย จากเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดน้ําเสียทุกประเภท ในอัตราข้ันต่ําสุดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนด
อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลเมืองแมสอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบล      
หัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และเทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต  ฉบับลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นับจาก 
เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๗   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลงนาม……………………………………………………….. 
 (ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท) 

   นายกเทศมนตรีนครแมสอด 

     เหน็ชอบ 

 (ลงชื่อ)............................................. 
   (............................................) 
     ผูวาราชการจังหวัดตาก 



-๘-

อัตราคาบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครแมสอด 
(บาทตอลูกบาศกเมตรของการใชน้ํา) 

พ.ศ. แหลงกําเนิดประเภทท่ี 1 แหลงกําเนิดประเภทท่ี 2 แหลงกําเนิดประเภทท่ี 3 
2553 1.50 2.00 2.50 
2554 1.50 2.00 2.50 
2555 1.50 2.00 2.50 
2556 1.50 2.00 2.50 
2557 1.50 2.00 2.50 
2558 1.50 2.00 2.50 
2559 1.50 2.00 2.50 
2560 1.50 2.00 2.50 
2561 1.50 2.00 2.50 
2562 1.50 2.00 2.50 
2563 2.00 2.50 3.00 
2564 2.00 2.50 3.00 
2565 2.00 2.50 3.00 
2566 2.00 2.50 3.00 
2567 2.00 2.50 3.00 
2568 2.00 2.50 3.00 
2569 2.00 2.50 3.00 
2570 2.00 2.50 3.00 
2571 2.00 2.50 3.00 
2572 2.00 2.50 3.00 

หมายเหตุ : แหลงกําเนิดมลพิษประเภทท่ี 1 – 3 ท่ีใชน้ําจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชน้ําประปาใหคิดอัตราการใชนี้   
   จากคาเฉลี่ยของแหลงกําเนิดแตละประเภท 



-๙- 
 

อัตราคาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือมน้ําเสีย 
 
ลําดับ รายการ คาใบอนุญาตใหตอทอเช่ือมน้ําเสีย 

1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

แหลงกําเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 1 
แหลงกําเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 2 
     (1)  หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อาคารท่ีทําการ 
           เอกชน/องคกรระหวางประเทศ 
     (2)  มูลนิธิ 
     (3)  โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล 
     (4)  โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 
     (5)  สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงไมใชโรงงาน 
           ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
แหลงกําเนิดมลพิษ ประเภทท่ี 3 
     (1)  โรงแรม และ อาคารประเภทพักอาศัยรวม 
     (2)  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
     (3)  สถานท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ 

100 บาท/คูหา หรือ หลัง 
 

0.50 บาท/ตารางเมตร 
 

0.50 บาท/ตารางเมตร 
50 บาท/เตียง 

0.50 บาท/ตารางเมตร 
500 บาท/สถานประกอบการ 

 
 

50 บาท/หอง 
1,000 บาท/โรงงาน 

1,000 บาท/สถานประกอบการ 

 
 


