
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมบ้าบดัน ้าเสีย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ้าบัดน ้าเสีย   

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ นไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี เรียกวา่  “ข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร  เรื่อง  การจัดเกบ็
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“ข้อ  6  การเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย  มี  3  ประเภท  ดังนี  
(1) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทที่  1  มีลักษณะ  ดังนี    
 (ก) บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั งกลางวันและกลางคืน  

ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 
 (ข) อาคารประเภทอาคารชุด  คอนโดมิเนียม  อพาร์ทเมนต์  หอพัก  รวมทั งอาคาร 

ที่อยู่อาศัยรวม   
(2) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทที่  2  มีลักษณะ  ดังนี  
 (ก) หน่วยงานของรัฐหรืออาคารที่ท้าการของเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 (ข) มูลนิธิ  ศาสนสถาน  สถานสาธารณกุศล 
 (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 (ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา   
 (จ) สถานประกอบการ  ที่มีการใช้น ้าเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

บ้าบัดน ้าเสีย  ไม่เกิน  2,000  ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน  หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี   
ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ 

 (ฉ) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ  (ก)  ถึง  (ง) 
(3) แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทที่  3  มีลักษณะ  ดังนี  
 (ก) โรงแรม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๒



 (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 (ค) สถานประกอบการ  ที่มีการใช้น ้าเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

บ้าบัดน ้าเสียเกินกว่า  2,000  ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน  หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี   
ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ 

 (ง) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ  (ก)  และ  (ข)” 
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี เป็นข้อ  6/1  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  พ.ศ.  2547 
“ข้อ  6/1  ในการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมให้แบ่งตามประเภทแหล่งก้าเนิดน ้าเสียตามข้อ  6   

ที่มีน ้าเสียผ่านลงสู่ท่อรับน ้าเสียหรือท่อรวบรวมน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร  โดยค้านวณตามปริมาณ
น ้าประปา  น ้าบาดาล  หรือน ้าจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งก้าเนิดน ้าเสียนั น  ร้อยละ  80  ทั งนี  
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ้านาจก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสียกรุงเทพมหานคร  
ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี    

กรณีแหล่งก้าเนิดน ้าเสียได้ใช้น ้าจากแหล่งอื่นนอกจากน ้าประปา  และไม่อาจใช้เครื่องอุปกรณ์
วัดปริมาณน ้าที่ใช้ได้  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะก้าหนดวิธีค้านวณปริมาณน ้าที่ใช้ในแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย  
โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในบัญชีตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้ก้าหนดระยะเวลาการจัดเก็บเป็นอย่างอื่น   
ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอัตราตามปริมาณน ้าประปาหรือน ้าบาดาลหรือน ้าจากแหล่งอื่นเป็นรายเดือน 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร  อาจก้าหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ของแหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทใดประเภทหนึ่งก่อนก็ได้” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  8  วรรคสาม  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน ้าเสียไม่ช้าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดน ้าเสีย  ไปช้าระค่าธรรมเนียม  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือดังกล่าว  หากพ้นระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในหนังสือ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งระงับ
การให้บริการบ้าบัดน ้าเสียชั่วคราวจนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน ้าเสียจะช้าระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี ” 

ข้อ 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นวรรคสองของข้อ  11  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร   
เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกระเบียบกรุงเทพมหานครและประกาศกรุงเทพมหานคร  
ดังนี    

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๒



(1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  
ส้าหรับแหล่งก้าเนิดน ้าเสียที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย  ซึ่งสามารถบ้าบัดน ้าเสียจนได้น ้าทิ ง   

(2) ประกาศก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 
(3) ประกาศก้าหนดเขตพื นที่ที่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดน ้าเสียต้องช้าระ

ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย 
(4) ประกาศก้าหนดสถานที่รับช้าระค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 
(5) ประกาศวิธีค้านวณปริมาณน ้าที่ใช้ในแหล่งก้าเนิดน ้าเสียที่ไม่อาจใช้เครื่องอุปกรณ์   

วัดปริมาณน ้าที่ใช้ได้ 
(6) ระเบียบหรือประกาศอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี  
การออกระเบียบและประกาศดังกล่าวตามวรรคสอง  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลต้ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน ้าเสียของกรุงเทพมหานครท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ประเภทแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

    บาท/ลูกบาศก์เมตร  
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทท่ี 1       (ก) บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดย

ปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  
ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 
      (ข) อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม 
อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม 
 

2 บาท/ลูกบาศก์เมตร  

แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทท่ี 2 (ก) หน่วยงานของรัฐหรืออาคารที่ท าการของ
เอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ   

(ข) มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล 
(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
(จ) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ าเฉลี่ย

ย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัด
น้ าเสีย ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน  
หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ตามระยะเวลาที่ประกอบการ 
     (ฉ) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึง    
กันกับ (ก) ถึง (ง)  
 

   4 บาท/ลูกบาศก์เมตร  

แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทท่ี 3 (ก) โรงแรม  
(ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(ค) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ าเฉลี่ย

ย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัด
น้ าเสีย เกินกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 
หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปีให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ตามระยะเวลาที่ประกอบการ 

(ง) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับ (ก) และ (ข) 

    8 บาท/ลูกบาศก์เมตร  

 


