เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๐ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. 2563
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตามข้ อ ๒ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และ
หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ในข้ อ ๓ แห่ ง กฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต
หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง และการให้ บ ริ ก ารในการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๐ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ซึ่งต้องปิ ดกิจ การตามมาตรการสั่ ง ปิ ดสถานที่ชั่ว คราวเพื่ อป้ องกัน การแพร่ร ะบาดของโรคดัง กล่ าว ทาให้
ไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมหรือชาระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

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

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

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

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

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

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

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

ฉบับปรับปรุงแกไข ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แนวทางการปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง
ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
และการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ๒๕๖๓
จากการแพรร ะบาดของโรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ ส ง ผลกระทบต อ ผู ประกอบกิ จ การตาม
กฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข ที่ ป ด กิ จ การตามมาตรการสั่ ง ป ด สถานที่ ชั่ ว คราว ดั ง นั้ น เพื่ อ ลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแกผูประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงฯ นี้ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผลการใชบังคับตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้
๑. มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยใหราชการ
สวนทองถิ่นทุกแหงยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจง ใหกับผูประกอบกิจการโดยไมตอง
ออกขอบัญญัติทองถิ่นอีก และใหประชาสัมพันธใหผูประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอยางทั่วถึง และเขาใจ
เกี่ยวกับการยกเวนคาธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชนของผูประกอบกิจการ
๒. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ไดแก
2.๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประเภทที่มีขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดใหเปน
กิจการที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะที่เปนการคา
2.๒ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔
2.๓ ใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
2.๔ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองรอยตารางเมตร
และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘
2.๕ หนัง สือ รับ รองการแจง จัด ตั ้ง สถานที ่จ ํา หนา ยอาหารหรือ สถานที ่ส ะสมอาหารที ่ม ีพื ้น ที่
ไมเกินสองรอยตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘
ทั้งนี้ ไมยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา
๑๙ และคาบริการเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
๓. แนวทางการปฏิบตั ิในการยกเวนคาธรรมเนียม ดังนี้
3.๑ กรณีการขออนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการรายใหม ใหยึดตามวันที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต
3.๒ กรณีการขอหนังสือรับรองการแจงสําหรับผูประกอบกิจการรายใหม ใหยึดตามวันที่เจาพนักงานทองถิ่นออก
หนังสือรับรองการแจง
3.3 กรณีการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการรายเกา ใหยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต
3.4 กรณี ค รบกํ า หนดชํ า ระค า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ รั บ รองการแจ ง สํ า หรั บ ผู ป ระกอบกิ จ การรายเก า
ใหยึดวันที่ครบกําหนดชําระคาธรรมเนียม
3.๕ ราชการสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการใหปรากฏหลักฐานการยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้
ในเอกสารที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจง เชน บันทึกหรือสลักหลังไวในใบอนุญาต หรือหนังสือ
รับรองการแจง หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด พรอมจัดทําสําเนาคูฉบับไวดวย
จัดทําโดย ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๙

สำเนาคู่ฉบับ

เรื่องเสร็จที่ 22/ ๒๕๖4๑

บันทึกการตอบข้อ- หารือกรมอนามัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
------------------------------สำนักงานเทศบาลเมือง ก ได้มีหนังสือที่ ชบ 52504/747 ลงวันที่ 7 เมษายน ๒๕๖4 เพื่อขอ
หารือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าต
และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งที่สิ้น
อายุหลังจากวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้และได้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นการล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว นั้น
เทศบาลเมือง ก จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกรณีดังกล่าวว่าผู้ประกอบการจะ
สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ หากขอคืนค่าธรรมเนียมได้จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
กรมอนามัยได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายและประเด็นข้อหารือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นดังนี้
ความเห็นในประเด็นข้อหารือ
ข้อหารือ : ผู้ประกอบการจะสามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ หากขอคืนค่าธรรมเนียมได้
จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
ความเห็น : กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการแจ้ง ให้กับผู้ประกอบกิจการโดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอีก ซึ่งใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ ใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น
การค้า ใบอนุ ญ าตจั ดตั้งตลาด ใบอนุ ญ าตจําหน่ายสิ นค้าในที่ ห รือทางสาธารณะ ใบอนุญ าตจัด ตั้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้ กรณีการขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบ
กิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต กรณีการขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับ
ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง กรณีการขอต่ออายุ
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/3470 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกรมอนามัยมีถึงเทศบาลเมือง ก
๒
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และ หนังสือรับรองการแจ้งในข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
๑

-๒ใบอนุ ญ าตสำหรั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การรายเก่ า ให้ ยึ ด ตามวั น สิ้ น อายุ ใบอนุ ญ าต กรณี ค รบกำหนดชำระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้ปรากฏหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้
ในเอกสารที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง เช่น บันทึกหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง
การแจ้ง หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้ด้วย
สำหรับในประเด็นที่หารือมานี้ มีความเห็นว่า กรณีผู้ประกอบกิจการรายเก่าที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นอายุในช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แต่ได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าไปแล้ว หากมีความประสงค์จะขอรับค่าธรรมเนียมที่ชําระล่วงหน้าไปแล้วคืน
ก็สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยให้ผู้ประกอบกิจการมายื่นหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียม
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินคืนให้ เป็นไปตามระเบียบว่ าด้วย
การเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หากผู้ประกอบกิจการไม่ประสงค์จะขอรับค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้าไปแล้วคืน
ก็ให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไว้โดยทําหลักฐานเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ด้วย

กรมอนามัย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ชญาณี 27 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้
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สำเนาคู่ฉบับ

เรื่องเสร็จที่ 23 / ๒๕๖41

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย
เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลได้ มี ห นั ง สื อ เพื ่ อ ขอหารื อ แนวทางการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามที่อ้างถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
หนังสือรับ รองการแจ้ง และการให้บริก ารในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
และต่อมาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ นั้น
ซึ่งในการดำเนินงานการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
พบว่ามีบ างประเด็น ที่ต้องหารือ เพื่ อให้ ได้ แนวทางการดำเนิ นงานที ่ช ัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของ กฎกระทรวงฯ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ ว่ามีแนวทางปฏิบัติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อย่างไร ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
การแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ
ในการจั ด การสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล และมู ล ฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 หมายเหตุ : เหตุ ผ ลในการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิด
สถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระ
ค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจ การ
สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ นั้น ความว่า “มาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว” หมายถึง ประกาศจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว, ประกาศจังหวัด เรื่อง สั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) และ ประกาศจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
ใช่หรือไม่ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
ต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ประกอบกับประกาศจังหวัดฯ โดยพิจารณาว่าเป็นสถานที่ที่ต้องปิดกิจการ
ตามประกาศจังหวัดดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ฉบับ หรือไม่
ประเด็ น ที ่ 2 ตามแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการออก
ใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 จัดทำโดย
1

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๔/3751 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งกรมอนามัยมีถึง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-2ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้กับผู้ประกอบกิจการ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า) ดังนี้
1. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
4. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
5. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คำว่า “รายใหม่” หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตฯ ซึ่งต้อง
ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ย่อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่ กรณี
ผู้ประกอบกิจการยังไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตฯ มีสถานประกอบการไม่ใช่สถานที่ซึ่งต้องปิดกิจ การตามมาตรการ
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่
คำว่ า “รายเก่ า ” หมายความรวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบกิ จ การที ่ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ และ
ใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ ซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ย่อมได้รับการยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย มใช่ ห รื อ ไม่ ส่ ว นกรณี ผ ู ้ ป ระกอบกิ จ การที ่ ข อต่ อ ใบอนุ ญ าตฯ และใบอนุ ญ าตฯ สิ ้ น อายุ
มีสถานประกอบกิจการไม่ใช่สถานที่ซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงไม่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่
กรมอนามัยได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายและประเด็นข้อหารือประกอบการพิจารณาให้ความเห็น ดังนี้
1. ความเห็นในประเด็นข้อหารือ
ข้ อ หารื อ ที่ 1 : ตามที ่ ก ำหนดในหมายเหตุ แ นบท้ า ยกฎกระทรวงฯ ข้ า งต้ น จะยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมเฉพาะสถานประกอบกิจการที่ต้องหยุดดำเนินกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดฯ เท่านั้น ใช่หรือไม่
ความเห็น : กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยในหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวได้ ระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ “โดยที่
การแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบกิ จการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและ
หนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้” ซึ่งข้อความดังกล่าวนี้
เป็นเพียงเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่อย่างใด
การบังคับใช้กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ให้พิจารณาจากบทบัญญัติในกฎกระทรวงฯ เป็นหลั ก
ซึ่งตามข้อ 2 กำหนดว่า “ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และหนังสือรับรอง
การแจ้งในข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”

-3โดยกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าผู้ที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นผู้ที่ถูกสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการตามประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้น หากกิจการใดเข้าข่ายเป็นกิจการ
ตามข้อ ๒ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
จะได้รับการยกเว้นทั้งหมด
ข้อหารือที่ 2 : คำว่า “รายใหม่” และ“รายเก่า” มีขอบเขตความหมายครอบคลุมผู้ประกอบ
กิ จ การในลั ก ษณะใดบ้ า ง และต้ อ งเป็ น กิ จ การที ่ ไ ด้ ร ั บ คำสั ่ ง ให้ ห ยุ ด ดำเนิ น กิ จ การตามมาตรการสั ่ ง ปิ ด
สถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว จึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่
ความเห็น : ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้
ผู้ใดจะดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดตั้งตลาด จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ที ่ ม ี พ ื ้ น ที ่ เ กิ น 200 ตารางเมตร หรื อ จำหน่ า ยสิ น ค้า ในที ่ห รือ ทางสาธารณะ ต้ อ งได้ ร ั บ ใบอนุ ญ าตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ กรณีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เ กิน
200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการจัดตั้ง ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการ “รายใหม่” ที่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง และการให้ บ ริ ก าร
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 จึงหมายถึง ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการ
หรื อ จั ด ตั ้ ง กิ จ การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และได้ ย ื ่ น คำขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ไว้
ซึ ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น ได้ พ ิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตหรื อ ออกหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ให้ ใ นช่ ว งวั น ที่
14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564
ทั้งนี้ สำหรับผู้ดำเนินกิจการที่ได้ประกอบกิจการอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ในการดำเนินกิจการจัดตั้งกิจการ จะถือเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32
มาตรา 34 มาตรา 38 หรือมาตรา 41 แล้วแต่กรณี ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกระบวนการ
เปรียบเทียบและดำเนินคดีต่อไป
สำหรับผู้ประกอบกิจการ “รายเก่า” ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หมายถึง ผู้ประกอบกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งอยู่ก่อนแล้ว และได้ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดต่อ
อายุใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตจะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งเสมือนเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่
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