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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
เพื่ อ กํ า หนดอั ต ราค า บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวม ที่ จ ะเรี ย กเก็ บ จาก
ผูใชบริการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๘ และ ๘๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และ
มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“อาคารอยูอ าศั ย ” หมายความว า อาคารซึ่ งโดยปกติบุ ค คลใช อ ยู อ าศัยได ทั้ งกลางวั น และ
กลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว ไดแก
(๑) อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการอยูอาศัยแตเพียงอยางเดียว ไมวาจะเปนบานเดี่ยว บานจัดสรร
เพื่อการอยูอาศัย หรือบานแถวเพื่อการอยูอาศัย แตไมรวมถึงอาคารตาม (๒) ถึง (๕)
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) หองเชา หรือหองแบงเชา ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๕) อาคารที่ ใ ช เ พื่ อ ประโยชน ใ นการอยู อ าศั ย ซึ่ ง จั ด ไว เ ป น สวั ส ดิ ก ารแก เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ลูกจางของเอกชน นักเรียน หรือนักศึกษา ไมวาจะตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน
กับสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษาหรือไมก็ตาม
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“อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม ไมวาอาคารนั้นจะมีพื้นที่เทาใดและเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น ๆ จะไดใช
เปนอาคารอยูอาศัยดวยหรือไมก็ตาม ไดแก
(๑) รานคาปลีก หรือรานคาสง
(๒) รานตัดหรือขายเสื้อผา
(๓) รานซัก อบ รีด อัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๔) อาคารสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
แตไมรวมถึงอาคารที่เปน อาคารอยูอาศัย อาคารที่เปนสถานที่จําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานบริการ
หรือโรงแรม
“อาคารที่เปนสถานที่จําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชน
ในการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
“โรงแรม” หมายความวา โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
“อาคารสถานประกอบการอื่น” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจาก
ประโยชนที่ไดกําหนดไวสําหรับอาคารประเภทอื่นขางตน ไดแก
(๑) อาคารที่ทําการของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(๒) อาคารที่ทําการของเอกชน
(๓) อาคารที่ใชเพื่อการศาสนาหรือการกุศล ดังนี้
(ก) วัด สํานักสงฆตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ
(ข) มัสยิดตามกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลาม
(ค) วัดบาดหลวงตามกฎหมายวาดวยลักษณะของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม
(ง) สุสาน ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน
(จ) ศาลเจาตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
(ช) อาคารที่ใชเพื่อการศาสนาหรือการกุศลอื่น นอกเหนือจากที่กาํ หนดไวใน (ก) ถึง (จ)
(๔) อาคารโรงเรียนของราชการ อาคารโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
อาคารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของราชการ อาคารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของเอกชนตามกฎหมายว า ด ว ย
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
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(๕) โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานสงเคราะหเ ด็กหรื อ คนชราของราชการหรื อ ของ
รัฐวิสาหกิจ
(๖) สถานพยาบาลเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๗) อาคารสําหรับประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชยหรือกฎหมายเฉพาะ
(๘) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง คลังน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๙) สถานีบริการกาซ สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บรักษากาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว
(๑๐) ตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“น้ําจากแหลงอื่น” หมายความวา น้ําที่ไมใชน้ําประปาหรือน้ําที่นํามาใชควบคูกับน้ําประปา
ซึ่งเจาของหรือผูครอบครองอาคารใชเพื่อการอุปโภคบริโภคตามปริมาณที่ใชจริง
ขอ ๒ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๑ ที่จัดสงน้ําเสียไปบําบัดยังระบบบําบัด
น้ํา เสียรวมของเทศบาลตํ าบลกะรน จังหวั ดภู เก็ ต เสี ยค า บริการบํ าบั ดน้ํ า เสียในอั ตราที่ กํา หนดไว
ตามบัญชีทายประกาศนี้ เวนแตเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๑ จะมีระบบบําบัดน้ําเสียเปน
ของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ขอ ๓ ใหยกเวนคาบริการบําบัดน้ําเสียแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ใชเพื่อประโยชน
ในการอยูอาศัยแตเพียงอยางเดียวและไดจัดสงน้ําเสียไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล
ตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต เปนเวลาหาปนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พินิจ จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

บัญชีทา ยประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้าํ เสียของระบบบําบัดน้าํ เสียรวม
เทศบาลตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

ลําดับที่

ประเภทของอาคาร

๑
๒
๓
๔
๕

อาคารอยูอาศัยตาม (๑) หลังละ
อาคารอยูอาศัยตาม (๒) หองชุดละ
อาคารอยูอาศัยตาม (๓) ถึง (๕) หองละ
อาคารพาณิชย คูหาละ
อาคารทีเ่ ปนสถานทีจ่ ําหนายอาหารหรือสถานบริการ
ตารางเมตรละ
โรงแรม หองละ
อาคารสถานประกอบการอื่น ไมวาเจาของหรือผูค รอบครอง
อาคารใชน้ําประปาหรือน้าํ จากแหลงอื่นเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ลูกบาศกเมตรละ

๖
๗

อัตราคาบริการ
รายเดือน
บาท
สตางค
๗๕
๗๕
๗๕
๑๐๐
๕
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๘๔
๔

๒๐

