
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
--------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสา
ธารณสุข  
พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายกฎ
กระทรวงนี้ 
  ขอ 2  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดอัตราคา 
ธรรมเนียมไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 1 ในเรื่องตอไปนี้ 
  (1) อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บและขน
สงปฏิกูล 
หรอืมูลฝอยตามมาตรา 20 (4) 
  (2) อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 19 มาตรา 33 มาตรา 
34  
มาตรา 38 และมาตรา 41 วรรคสอง 
  (3) อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงตามมาตรา 48 
 
     ใหไว ณ วันที ่27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 
         อาทิตย อุไรรัตน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา 5 และมาตรา 63  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม และใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กําหนด 
ของทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียมตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และไมเกินอัตราที่กําหนดที ่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 
 
 
 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
1. อัตราคาเก็บและขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4) 
   1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของ 
       ลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตร 
       ตอ ๆ ไป              ลูกบาศกเมตรละ 250 บาท 
       เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                 150 บาท 
       เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิด 
       เทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 
   1.2 ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
          ไมเกิน 500 ลิตร 
          วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร       เดือนละ   40 บาท 
          วันหน่ึงไมเกิน 20 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร 
          หรือเศษของแตละ 20 ลิตร    เดือนละ   40 บาท 
       ข. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
          เกิน 500 ลิตร ขึ้นไป 
          วันหน่ึงไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 2,000 บาท 
          หรือเศษของลูกบาศกเมตร     เดือนละ 2,000 บาท 
       ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
          ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร      คร้ังละ   150 บาท 
          เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
          หรือเศษของลูกบาศกเมตร   ลูกบาศกเมตร  150 บาท 
2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
   2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 
       ก. รับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ 
          โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
                                   ฉบบัละ 5,000 บาท 
 
       ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ 
          โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                                   ฉบบัละ 5,000 บาท 
    2.2 ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประเภทท่ีมี 
        ขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายใน 
        ทองถ่ินตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เปนการคาตามมาตรา 33 
                                   ฉบบัละ 10,000 บาท 
    2.3 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 ฉบบัละ 2,000 บาท 
    2.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน 
        อาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกินสองรองตารางเมตรและมิใชเปนการ 
        ขายของในตลาดตามมาตรา 38    ฉบบัละ 3,000 บาท 
    2.5 ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 วรรคสอง 
        ก. จําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหน่ึงท่ีใด 
           เปนปกติ              ฉบบัละ   500 บาท 
        ข. จําหนายโดยลักษณะการเรขาย ฉบบัละ    50 บาท 
3. อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจงการจัดตั้งสถานที่ 
   จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 
   ไมเกินสองรอยตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 
   ตามมาตรา 48                     ฉบบัละ 1,000 บาท 
 
 
 


