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กฎกระทรวง 

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
และอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 

-------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ขอ 2 อัตราคาธรรมเนียมท่ีราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา 20 (4) และมาตรา 63 
ออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนด ใหกําหนดไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมท่ีราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น กําหนด
ไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 2 มีดังตอไปนี้ 

(1) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4) 

(2) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 38 และมาตรา 41 วรรคสอง 

(3) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 
   ใหไว ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
 (ลงช่ือ) สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
  (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
  
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 119 ตอนที่ 86 ก วันที่ 5 กนัยายน 2545 

รับรองสําเนาถกูตอง 
ศุมล  ศรีสุขวัฒนา 

(นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา) 
ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
 
1. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4) 
 (1) คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ 
  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
  และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 250 บาท 
  เศษไมเกนิครึง่ลูกบาศกเมตร  150 บาท 
  เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 
 (2) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
  (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกนิ 20 ลิตร แตไมเกนิ 500 ลิตร 
    คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร 
    หรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกนิ 1 ลูกบาศกเมตร 
    แตไมเกนิ 1 ลูกบาศกเมตรา เดือนละ 2,000 บาท 
  (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว 
   - คร้ังหนึ่งๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คร้ังละ 2,000 บาท 
   - คร้ังหนึ่งๆ เกนิ 1 ลูกบาศกเมตร 
    คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 
    หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท 
 (3) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
  (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
   - กรณีที่มีน้ําหนกัวันหนึ่งไมเกนิ 2 กิโลกรัม 
    หรือมีปริมาณไมเกิน 13 ลิตร  เดือนละ 300 บาท 
   - กรณีที่มีน้ําหนกัวันหนึ่งเกิน 2 กิดลกรัม หรือมีปริมาณกิน 13 ลิตร 
    คาเก็บและขุนทุกๆ 2 กิโลกรัม หรือทุกๆ 13 ลิตร หรือ 
    เศษของแตละ 2 กิโลกรัม หรือแตละ 13 ลิตร เดือนละ 300 บาท 
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  (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
   - คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตรา คร้ังละ 3,000 บาท 
    (ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางทีเ่ก็บขน) 
   - กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนกัไมเกนิ 75 กิโลกรัม หรือ 
    มีปริมาณไมเกนิ 500 ลิตร ใหคิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก คร้ังละ 400 บาท 
   - กรณีที่มูลฝอยมีน้ําหนกัเกนิ 75 กิโลกรม หรือเกิน 
    500 ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพิม่ขึ้นในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรม หรือ 
    หนวยละ 400 บาท 
2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 (1) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย 
การคิดคาบริการ 
  (ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 5,000 บาท 
  (ข) รับทําการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 5,000 บาท 
  (ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 10,000 บาท 
  (ง) รับทําการกําจดัมูลฝอยติดเชือ้ ฉบับละ 10,000 บาท 
 (2) ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามประเภทที่มีขอกําหนดของ

ทองถ่ินใหเปนกิจการ ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินตามมาตรา 32 (1) 
  ในลักษณะทีเ่ปนการคาตามมาตรา 33 ฉบับละ 10,000 บาท 
 (3) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 ฉบับละ 2,000 บาท 
 (4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด 

ซ่ึงมีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร 
 (5) ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 
  (ก) จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 
   ในที่หนึ่งที่ใดโดยปกต ิ ฉบับละ 500 บาท 
  (ข) จําหนายโดยลกัษณะการเรขาย ฉบับละ 50 บาท 
3. อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใช
เปนการขายของในตลาดตามมาตรา 48  ฉบับละ 1,000 บาท 


