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บันทึกการตอบขอหารือกรมอนามัย
เรื่อง แนวทางการตีความนิยามของคําวา “มูลฝอย” กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองมีความประสงคที่จะทิ้ง
เศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก โดยไมไดมีการนําไปใชประโยชนอื่นใด
------------------------------สํานั กงานเทศบาลตํ าบล ได มีหนังสื อที่ เพื่ อ ขอหารื อ การตี ค วามตามเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด ว ยเทศบาลตํ า บล มี ค วามประสงค ข อหารื อ ป ญ หาการตี ค วามตามเทศบั ญญั ติ เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กรณีการตีความถึง
คํานิยามของเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 เพื่อใชวินิจฉัยขอ
กฎหมายในการสอบขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาและใชเปนแนวทางปฏิบัติในการแกไข ปรับปรุงในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมในการขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมายดังกลาวตอไป
เทศบาลตําบล ขอหารือประเด็นการตีความเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับคํานิยามคําวา “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร
เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาดที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น ซึ่งไดออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ใหอํานาจไว
จึงขอหารือวามูลฝอยในที่นี้รวมถึงกองวัสดุสิ่งกอสรางซึ่งประกอบดวย เศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก
พลาสติ ก และอื่ น ๆ อยู ในพื้ นที่ สาธารณะของเอกชน (สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เปดใหบ ริการทั่ว ไป 24
ชั่วโมง) ดําเนินการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงราน จึงไดรองขอใหเทศบาลชวยดําเนินการเก็บขนมูลฝอยดังกลาว ถือ
วาเปนมูลฝอยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันพึงตองเก็บคาธรรมเนียมตามเทศบาลตําบล
เรื่ อง การกํ า จั ดสิ่ ง ปฏิ กูล และมู ล ฝอย พ.ศ. 2535 หรือไม อยางไร ในการนี้ เทศบาลตําบล จึ งขอความ
อนุ เ คราะห กรมอนามั ย ขอได โ ปรดแจ ง ผลการตอบข อ หารื อ ข า งต น เพื่ อ เป น ข อ มู ล และแนวทางปฏิ บั ติ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ
กรมอนามัยไดวิเคราะหขอกฎหมายและประเด็นขอหารือประกอบการพิจารณาใหความเห็นดังนี้
1. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 18 ๒ การเก็บ ขน หรือจํากัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปน
อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งสามารถดําเนินการได 3 รูปแบบ คือ
1

เทศบาลตําบล
ราชการสวนทองถิ่น

๑

ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ สธ 0945.04/5640 ลงวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563 ซึ่ ง กรมอนามั ย มี ถึ ง

๒

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือจํากัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจของ

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่น
ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการรวมกันได
ในกรณี ที่ มี เหตุ อั นสมควรราชการส วนท องถิ่ นอาจมอบให บุ คคลใดดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ งแทนภายใต
การควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือจํากัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได

-๒(1) ราชการทองถิ่นดําเนินการเองโดยอาจรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่น
อื่นภายใตขอตกลงรวมกัน (มาตรา 18 วรรคสอง)
(2) มอบใหบุคคลใดดําเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายใตการควบคุมดูแลของ
ราชการสวนทองถิ่น (มาตรา 18 วรรคสาม)
(3) อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูที่ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ตามมาตรา 19 ๓
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“มู ลฝอย” หมายความว า เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินค า เศษวัตถุ ถุงพลาสติ ก
ภาชนะที่ ใสอาหาร เถ า มู ลสั ตว ซากสั ตว และสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ ยงสั ตว หรือที่ อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
2) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ ใส อาหาร เถ า มู ลสั ตว ซากสั ตว หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เก็ บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ ยงสั ตว หรื อที่ อื่ น
แตไมหมายความรวมถึง
(1) มูลฝอยติดเชื้อ
(2) มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ
(3) สิ่งของที่ไมใชและหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมสุขภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํามา
ผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได
3) เทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส
อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น
2. ความเห็นในประเด็นขอหารือ
ขอหารือ : การตีความเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2543 เกี่ยวกับนิยามคําวา “มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
จึงขอหารือวามูลฝอยในที่นี้รวมถึงกองวัสดุสิ่งกอสรางซึ่งประกอบดวย เศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก
พลาสติก และอื่น ๆ อยูในพื้นที่สาธารณะของเอกชน ดําเนินการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงราน ถือวาเปนมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม อันพึงตองเก็บคาธรรมเนียมตามเทศบาล
ตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2535 หรือไม อยางไร
ความเห็น : เมื่อพิจารณานิยามของคําวา “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง
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บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา 19 มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แต ให ดํ าเนิ นกิ จการโรงงานที่ มี ของเสี ยอั นตราย และผู ดํ าเนิ นกิ จการรั บทํ าการเก็ บ ขนหรื อจํ ากั ดของเสี ยอั นตรายดั งกล าว
แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
๓
มาตรา 19 หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ ขน หรือจํากัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

-๓การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 แลวตีความไดวา กองวัสดุสิ่งกอสรางซึ่งประกอบดวย เศษปูน
เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก ถือเปน “เศษวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนหรือที่อื่น” ตามนิยาม
ในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แตทั้งนี้การตีความวาวัตถุใดหรือสิ่งอื่นใดเปนมูลฝอยใหดูจากเจตนาของ
เจาของหรือผูครอบครองวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นดวย กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองมีความประสงคที่จะทิ้ง
เศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก และอื่น ๆ โดยไมไดมีการนําไปใชประโยชนอื่นใด จะถือวา
เศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก และอื่น ๆ ดังกลาวเปนมูลฝอย แตหากเจาของหรือผูครอบครอง
มีความประสงคจะนําเศษปูน เศษไม ฝาเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก และอื่น ๆ ดังกลาวไปใชประโยชนตอ
เช น การนํ า ไปขาย หรื อ การนํ า ไปแปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ เป น ต น จะไม ถื อ ว า เป น มู ล ฝอย ดั ง นั้ น
หากราชการสว นทองถิ่ นตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา เจ าของหรือผูครอบครองมูลฝอยดังกลาวมีความ
ประสงคจะทิ้งมูลฝอย จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎกระทรวงสุ ข ลั ก ษณะการจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไป
พ.ศ. 2560 และขอบัญญัติทองถิ่นดวย
ขอแนะนําเพิ่มเติม
เนื่ องด วย ป จจุ บั นได มี การออกกฎกระทรวงสุ ขลั กษณะการจั ดมู ลฝอยทั่ วไป พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกําหนดค าธรรมเนียมการออกใบอนุ ญาต หนั งสื อรับรองการแจง และการให บริการในการจั ดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อใหราชการสวนทองถิ่นควบคุมหรือกํากับดูแลการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ใหถูกสุขลักษณะ เพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของประชาชน และปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ราชการสวนทองถิ่นควรปรับปรุงขอบัญญัติทองถิ่นใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันรวมถึงการคาดการณใน
อนาคตดวย ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดแนวทางการยกรางขอบัญญัติทองถิ่นไดที่คูมือตัวอยางรางขอบัญญัติทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และคูมือแบบการรางขอบัญญัติทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดที่เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
http://laws.anamai.moph.go.th

กรมอนามัย
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
14 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ : ทานสามารถศึกษาแนวทางการตอบขอหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข ไดที่เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนไดที่คิวอารโคดนี้
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