เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๖
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๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๖๓
ในการกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙
โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๗,๕๐๐ บาท
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนด
ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เป็นการค้า
ตามมาตรา ๓๓
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(๓) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔
(ก) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่
ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดไม่เกินหนึ่งร้อยแผง
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(ข) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในอาคารหรือพื้นที่
ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดเกินกว่าหนึ่งร้อยแผง
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่
เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ
ในตลาดตามมาตรา ๓๘
ฉบับละ ๔,๕๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
(ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ
ฉบับละ
๗๕๐ บาท
(ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ข้อ ๓ ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๖๓
ในการกําหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๔๘ ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ดังต่อไปนี้
หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็น
การขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
ข้อ ๔ ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา ๒๐ (๔)
ในการกําหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่ราชการส่วนท้องถิ่น
มอบให้ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ
คิดในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละ ๕๐๐ บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ
ครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เดือนละ

๖๕ บาท

หน่วยละ

๖๕ บาท

เดือนละ ๓,๒๕๐ บาท

หน่วยละ ๓,๒๕๐ บาท

ครั้งละ

๑๒๕ บาท

ครั้งละ

๒๔๕ บาท

หน่วยละ

๒๔๕ บาท

เดือนละ

๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก
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๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๕๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ
๑) ค่าบริการ
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
(โดยให้กําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน)
๒) ค่าเก็บและขน
ก) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้ําหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
ครั้งละ ๑๓๐ บาท
ข) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร
หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑๓๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร
หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(๔) ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ
คิดในอัตรา
ลูกบาศก์เมตรละ ๖๐๐ บาท
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)
(๕) ค่ากําจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากําจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๑๕๕ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก
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๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑๕๕
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
๓) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ ๘,๐๐๐
๔) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๘,๐๐๐
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากําจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
๑) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
หน่วยละ ๑๓๐
๒) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร
แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
หน่วยละ ๒๕๐
๓) กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๒๕๐
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่ากําจัดมูลฝอยทั่วไป
กรณีสถานที่พักนักท่องเที่ยวให้คิดเพิ่มในอัตรา ๒ บาทต่อคนต่อวัน
(๖) ค่ากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) ค่ากําจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
๑) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม
เดือนละ ๑,๕๐๐

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก
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๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร
หรือน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ ๑,๕๐๐ บาท
(เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร
หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ข) ค่ากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว
กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร
หรือน้ําหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย
ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม
ในอัตราต่อหน่วย
หน่วยละ
๒๕ บาท
(เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม
ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร
หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
ข้อ ๕ ให้ ข้ อ กํ า หนดของท้ อ งถิ่ น ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามมาตรา ๒๐ (๔) หรือกําหนดค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๓ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีข้อกําหนด
ของท้ อ งถิ่ น ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มตามมาตรา ๒๐ (๔) หรื อ กํ า หนด
ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖๓ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ก ารกํา หนดอั ต ราค่า ธรรมเนี ย ม
การให้บริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน ประกอบกับในปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล
และมู ล ฝอยเป็ น จํ า นวนมาก สมควรปรั บ ปรุ ง ค่ า ธรรมเนี ย มในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๒๐ (๔) และมาตรา ๖๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว บั ญ ญั ติ ใ ห้ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกข้ อ กํ า หนดของท้ อ งถิ่ น กํ า หนด
ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

