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กฎกระทรวง 
กําหนดค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ#ง 

และการให#บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว# ดังต�อไปน้ี 

 
ข#อ ๑  ให#ยกเลิกกฎกระทรวงว�าด#วยอัตราค�าธรรมเนียมการให#บริการเก็บ ขน และ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข#อ ๒  ค�าธรรมเนียมท่ีราชการส�วนท#องถ่ินมีอํานาจออกข#อกําหนดของท#องถ่ินตาม

มาตรา ๖๓ ในการกําหนดค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต#องไม�เกินอัตราค�าธรรมเนียม ดังต�อไปน้ี 

(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ 
โดยทําเปBนธุรกิจ หรือได#รับประโยชนCตอบแทน 
ด#วยการคิดค�าบริการ 
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ  ๗,๕๐๐ บาท 
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ  ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเปBนอันตรายต�อสุขภาพ 
ตามประเภทท่ีมีข#อกําหนดของท#องถ่ินกําหนด 
ให#เปBนกิจการท่ีต#องมีการควบคุมภายในท#องถ่ิน 
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเปBนการค#า 
ตามมาตรา ๓๓  ฉบับละ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดตามมาตรา ๓๔ 
(ก) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ี 

ท่ีมีจํานวนแผงค#าในตลาดไม�เกินหน่ึงร#อยแผง  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดในอาคารหรือพ้ืนท่ี 

ท่ีมีจํานวนแผงค#าในตลาดเกินกว�าหน่ึงร#อยแผง  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ี 

สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีที่มีพ้ืนท่ี 
เกินสองร#อยตารางเมตร และมิใช�เปBนการขายของ 
ในตลาดตามมาตรา ๓๘  ฉบับละ  ๔,๕๐๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๖ ก/หน#า ๒๖/๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
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(๕) ใบอนุญาตจําหน�ายสินค#าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 
(ก) จําหน�ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค#า 

ในท่ีหน่ึงท่ีใดเปBนปกติ  ฉบับละ  ๗๕๐ บาท 
(ข) จําหน�ายโดยลักษณะการเร�ขาย  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

 
ข#อ ๓  ค�าธรรมเนียมท่ีราชการส�วนท#องถ่ินมีอํานาจออกข#อกําหนดของท#องถ่ินตาม

มาตรา ๖๓ ในการกําหนดค�าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ#งตามมาตรา ๔๘ ต#องไม�เกิน
อัตราค�าธรรมเนียม ดังต�อไปน้ี 

หนังสือรับรองการแจ#งการจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหาร 
หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคาร หรือพ้ืนท่ีใด 
ซึ่งมีพ้ืนท่ีไม�เกินสองร#อยตารางเมตร และมิใช�เปBน 
การขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘  ฉบับละ  ๑,๕๐๐ บาท 
 
ข#อ ๔  ค�าธรรมเนียมท่ีราชการส�วนท#องถ่ินมีอํานาจออกข#อกําหนดของท#องถ่ินตาม

มาตรา ๒๐ (๔) ในการกําหนดค�าธรรมเนียมการให#บริการของราชการส�วนท#องถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ราชการส�วนท#องถ่ินมอบให#ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต#องไม�
เกินอัตราค�าธรรมเนียม ดังต�อไปน้ี 

(๑) ค�าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล คร้ังหน่ึง ๆ 
คิดในอัตรา  ลูกบาศกCเมตรละ  ๕๐๐ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเท�ากับ 
คร่ึงลูกบาศกCเมตร เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร 
ให#คิดเท�ากับ ๑ ลูกบาศกCเมตร) 

(๒) ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(ก) ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปBนรายเดือน 

๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหน่ึงไม�เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ  ๖๕ บาท 
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร 

แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให#คิดเปBนหน�วย 
ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๖๕ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย 
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

๓) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
แต�ไม�เกิน ๑ ลกูบาศกCเมตร  เดือนละ  ๓,๒๕๐ บาท 

๔) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ให#คิดเปBนหน�วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๓,๒๕๐ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBน 
คร่ึงหน�วย เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร 
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ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 
(ข) ค�าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปBนคร้ังคราว 

๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  คร้ังละ  ๑๒๕ บาท 
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร 

แต�ไม�เกิน ๑ ลกูบาศกCเมตร  คร้ังละ  ๒๔๕ บาท 
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกCเมตร 

ให#คิดเปBนหน�วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๒๔๕ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBน 
คร่ึงหน�วย เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร 
ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

(๓) ค�าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
(ก) ค�าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ เปBนรายเดือน 

๑) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม�เกิน ๑๓ ลิตร 
หรือนํ้าหนักไม�เกิน ๒ กิโลกรัม  เดือนละ  ๕๐๐ บาท 

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑๓ ลิตร 
หรือนํ้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน�วย 
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๕๐๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม�เกิน ๑ กิโลกรัม 
ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร 
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

(ข) ค�าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ เปBนคร้ังคราว 
ค�าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ให#เก็บค�าธรรมเนียมเปBน ๒ รายการ 
๑) ค�าบริการ  คร้ังละ  ๕,๐๐๐ บาท 

(โดยให#กําหนดอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
๒) ค�าเก็บและขน 

ก) กรณีที่มีปริมาณไม�เกิน ๑๐๐ ลิตร 
หรือนํ้าหนักไม�เกิน ๑๕ กิโลกรัม  คร้ังละ  ๑๓๐ บาท 

ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร 
หรือนํ้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
ให#คิดเปBนหน�วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร 
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๑๓๐ บาท 
(เศษไม�เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม�เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 
ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร 
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 
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(๔) ค�ากําจัดสิ่งปฏิกูล คร้ังหน่ึง ๆ 
คิดในอัตรา  ลูกบาศกCเมตรละ  ๖๐๐ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเท�ากับคร่ึงลูกบาศกCเมตร 
เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเท�ากับ ๑ ลูกบาศกCเมตร) 

(๕) ค�ากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
(ก) ค�ากําจัดมูลฝอยท่ัวไป เปBนรายเดือน 

๑) กรณีท่ีมีปริมาณวันหน่ึงไม�เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ  ๑๕๕ บาท 
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร 

แต�ไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร ให#คิดเปBนหน�วย 
ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๑๕๕ บาท 
(เศษไม�เกิน ๑๐ ลิตร ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย 
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

๓) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
แต�ไม�เกิน ๑ ลกูบาศกCเมตร  เดือนละ  ๘,๐๐๐ บาท 

๔) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ให#คิดเปBนหน�วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๘,๐๐๐ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย 
เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

(ข) ค�ากําจัดมูลฝอยท่ัวไป เปBนคร้ังคราว 
๑) กรณีท่ีมีปริมาณไม�เกิน ๕๐๐ ลิตร  หน�วยละ  ๑๓๐ บาท 
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร 

แต�ไม�เกิน ๑ ลกูบาศกCเมตร  หน�วยละ  ๒๕๐ บาท 
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกCเมตร 

ให#คิดเปBนหน�วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกCเมตร 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๒๕๐ บาท 
(เศษไม�เกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย 
เศษเกินคร่ึงลูกบาศกCเมตร ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

(ค) ค�ากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
กรณีสถานท่ีพักนักท�องเท่ียวให#คิดเพ่ิมในอัตรา ๒ บาทต�อคนต�อวัน 

(๖) ค�ากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
(ก) ค�ากําจัดมูลฝอยติดเช้ือเปBนรายเดือน 

๑) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงไม�เกิน ๑๓ ลิตร 
หรือนํ้าหนักไม�เกิน ๒ กิโลกรัม  เดือนละ  ๑,๕๐๐ บาท 

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑๓ ลิตร 
หรือนํ้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน�วย 
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๑,๕๐๐ บาท 
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(เศษไม�เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม�เกิน ๑ กิโลกรัม 
ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร 
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

(ข) ค�ากําจัดมูลฝอยติดเช้ือ เปBนคร้ังคราว 
กรณีที่มีปริมาณไม�เกิน ๖.๕ ลิตร 
หรือนํ้าหนักไม�เกิน ๑ กิโลกรัม ให#คิดเปBนหน�วย 
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม 
ในอัตราต�อหน�วย  หน�วยละ  ๒๕ บาท 
(เศษไม�เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม�เกินคร่ึงกิโลกรัม 
ให#คิดเปBนคร่ึงหน�วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร 
หรือเกินคร่ึงกิโลกรัม ให#คิดเปBนหน่ึงหน�วย) 

 
ข#อ ๕  ให#ข#อกําหนดของท#องถ่ินท่ีราชการส�วนท#องถ่ินกําหนดอัตราค�าธรรมเนียม

ตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือกําหนดค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๓ ท่ียังมีผลใช#บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ี
กฎกระทรวงน้ีใช#บังคับ ให#ใช#บังคับได#ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย#งกับกฎกระทรวงน้ี จนกว�าจะมี
ข#อกําหนดของท#องถ่ินท่ีราชการส�วนท#องถ่ินกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือ
กําหนดค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๓ เพ่ือดําเนินการให#เปBนไปตามกฎกระทรวงน้ีใช#บังคับ แล#วแต�กรณี 

 
 

ให#ไว# ณ วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปMยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช#กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีการกําหนดอัตราค�าธรรมเนียม
การให#บริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการแจ#งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดไว#ในกฎกระทรวงว�าด#วย
อัตราค�าธรรมเนียมการให#บริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได#ใช#บังคับมาเปBนเวลานาน ประกอบกับในปOจจุบันราชการส�วนท#องถ่ินมีภาระค�าใช#จ�าย
ในการดําเนินการเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปBนจํานวนมาก สมควรปรับปรุงค�าธรรมเนียมในเร่ือง
ต�าง ๆ ให#เหมาะสมกับสภาพการณCทางเศรษฐกิจและภาระค�าใช#จ�ายในการดําเนินการดังกล�าว และ
โดยท่ีมาตรา ๒๐ (๔) และมาตรา ๖๓ แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว บัญญัติให#ราชการส�วนท#องถ่ินมี
อํานาจออกข#อกําหนดของท#องถ่ินกําหนดค�าธรรมเนียมตามหลักเกณฑC วิธีการ เง่ือนไข และไม�เกิน
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปBนต#องออกกฎกระทรวงน้ี 
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