
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการในการจัดการสิง่ปฏิกลูหรือมูลฝอยตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บ 
และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๙๗  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร   พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  2562   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ ๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
ข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   และให้มี

อ านาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 

ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 

๑. ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 
คิดในอัตรา ลูกบาศก์เมตรละ        ๓๐๐  บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)      

๒. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
   ๒.๑.๑  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ     ๔๐ บาท 
   ๒.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
                 ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๒๐ ลิตรในอัตราต่อหน่วย   หน่วยละ    ๖๕ บาท  

 (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
 เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

                       ๒.๑.๓  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร  
 แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ          ๒,๔๕๐ บาท 

    ๒.๑.๔  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยละ         ๓,๒๕๐ บาท 
 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)     

 ๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
    ๒.๒.๑  กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร    ครั้งละ   ๑๒๕  บาท 
    ๒.๒.๒  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
    แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร    ครั้งละ             ๑๘๐ บาท 
    ๒.๒.๓  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  

 ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร  
 ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยละ            ๒๔๕ บาท 

    (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
    เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๓. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 ๓.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน 
    ๓.๑.๑  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร 

    หรือน้้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม    เดือนละ  ๓๐๐  บาท
    ๓.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร  

    หรือน้้าหนักเกิน๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 
    ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือทุก ๆ ๒ กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ ๓๐๐  บาท 
    (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตร หรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  
    ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๖.๕ ลิตร  
    หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
 ๓.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 
     ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น ๒ รายการ 
     ๓.๒.๑  ค่าบริการ               ครั้งละ         ๓,๐๐๐  บาท 
     กรณีระยะทางเกิน ๑๐ กิโลเมตรให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  
     กิโลเมตรละ ๑๕ บาท ทั้งนีเ้มื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท 
    ๓.๒.๒  ค่าเก็บและขน 
    ๓.๒.๒.๑  กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  
       หรือน้้าหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม            ครั้งละ    ๗๕  บาท
    ๓.๒.๒.๒  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑๐๐ ลิตร  
       หรือน้้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม 
       ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑๐๐ ลิตร  
      หรือทุก ๆ ๑๕ กิโลกรัมในอัตราต่อหน่วย  หน่วยละ   ๗๕  บาท 
       (เศษไม่เกิน ๕๐ ลิตร หรือไม่เกิน ๗.๕ กิโลกรัม 
       ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๕๐ ลิตร 
       หรือเกิน ๗.๕ กิโลกรัมให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   

๔.  ค่าก้าจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ  
คิดในอัตรา                 ลูกบาศก์เมตรละ  ๓๐๐ บาท 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)  
 
 
 
 
 



๓ 
 

 5. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
๕.๑  ค่าก้าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

๕.๑.๑  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร   เดือนละ  ๔๐ บาท 
๕.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร  
  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย 
  ทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย     หน่วยละ ๗๐ บาท 
  (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
  เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   
๕.๑.๓  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร     เดือนละ      ๒,๖๕๐ บาท 
๕.๑.๔  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
  ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร  
  ในอัตราต่อหน่วย     หน่วยละ     ๓,๕๐๐ บาท 
  (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
          เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 

 ๕.๒  ค่าก้าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
    ๕.๒.๑  กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร             หน่วยละ        ๑๓๐ บาท 
    ๕.๒.๒  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร  
    แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร             หน่วยละ        ๑๙๐ บาท 
       ๕.๒.๓  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
              ให้คิดเป็นหน่วย ทกุ ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร  
              ในอัตราต่อหน่วย              หน่วยละ          ๒๕๐ บาท 
    (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
    เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)   
 ๖.  ค่าก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  ๖.๑  ค่าก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นรายเดือน 
     ๖.๑.๑  กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๓ ลิตร  
     หรือน้้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม             เดือนละ          ๔๘๐ บาท 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 ๖.๑.๒  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๓ ลิตร  
  หรือน้้าหนักเกิน ๒ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย  
  ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือ ทุก ๆ ๒ กิโลกรัม  
  ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยละ       ๔๘๐ บาท 
  (เศษไม่เกิน ๖.๕ ลิตรหรือไม่เกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
  เศษเกิน ๖.๕ ลิตร หรือเกิน ๑ กิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
  ๖.๒  ค่าก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เป็นครั้งคราว 
     กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน ๖.๕ ลิตร  
     หรือน้้าหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม  ให้คิดเป็นหน่วย 
     ทุก ๆ ๖.๕ ลิตร หรือทุก ๆ ๑ กิโลกรัม  
     ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยละ           ๘ บาท 
     (เศษไม่เกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือไม่เกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
     เศษเกิน ๓.๒๕ ลิตร หรือเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 


