
 
กฎกระทรวง 

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ 
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

และอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ขอ ๒ อัตราคาธรรมเนยีมทีร่าชการสวนทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา ๒๐ (๔) และ

มาตรา ๖๓ ออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนด ใหกาํหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนยีมตามทีก่ําหนดไว

ในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๓ อัตราคาธรรมเนียมที่ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน
กําหนดไดไมเกินอตัราคาธรรมเนียมตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้ 
  (๑) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินในการเกบ็และขนสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

  (๒) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
  (๓) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองการแจงตามมาตรา ๔๘ 

 

ใหไว ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕        

 

            (ลงชื่อ)        สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

                                                                   (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ) 

                                                             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม ๑๑๙  ตอนที่ ๘๖ ก  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕   
 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 

๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 

     (๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ   

            เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

            และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป    ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐  บาท                            

            เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                                                          ๑๕๐  บาท  

            เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร                                                           

     (๒) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป                                                                                                       

            (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน                                                                         

                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                            เดือนละ  ๔๐  บาท 

                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                         

                     คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร                                                                

                     หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร                                     เดือนละ  ๔๐  บาท 

                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร                          

                     แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                   เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 

                  - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                         

                     คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ                                                                
                     ลูกบาศกเมตร                                                        เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท 

            (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว                                                                             

                  - คร้ังหนึ่งๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                         คร้ังละ  ๑๕๐  บาท 

                  - คร้ังหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                                         

                     คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร                                                                      

                     หรือเศษของลูกบาศกเมตร                       ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐  บาท 

     (๓) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                                                                                                       

            (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน                                                                         

                  - กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม                         

                     หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร             เดือนละ  ๓๐๐  บาท 

                  - กรณีที่มีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ                         

                     เกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ                                                                

                     ทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ 

                     แตละ ๑๓ ลิตร                                  เดือนละ  ๓๐๐  บาท 

            (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว                                                                         



                  - คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ        ๓,๐๐๐  บาท                          

                     (ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 

                  - กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน                         

                     ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก คร้ังละ              ๔๐๐  บาท 

                  - กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร                          

                     ใหคิดคาเก็บขนเพิ่มขึ้นในอัตราทุกๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ 

                     ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ      ๔๐๐  บาท 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

      (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

              การคิดคาบริการ   

              (ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท                            

              (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป   ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท  

              (ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ      ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท     

              (ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ              ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท   

      (๒)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ                                                                      

              ตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการ                                                      

              ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑)                                                                 

              ในลักษณะที่เปนการคาตามมาตรา ๓๓       ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  

      (๓)  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔         ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท     

      (๔)  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร                                              

              ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร                                                           

              และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘      ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท       

      (๕)  ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ                                       

              ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง                                                                           
              (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา                                                    

                    ในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติ                       ฉบับละ  ๕๐๐  บาท       

              (ข) จําหนายโดยลักษณะการเรขาย     ฉบับละ  ๕๐  บาท      

๓.  อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง                                                        

       การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร                                                                  

       ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร                                                              

       และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๔๘      ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท               

 


