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เรื่องเสร็จที่ 34 /25631

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย
เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในขณะที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
------------------------------ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ ได้มีหนังสือหารือพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ด้วยห้างหุ้นส่วนจากัด เอ เป็นผู้ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดาเนินกิจการเก็บขนมูลฝอย
ติดเชื้อเพื่อส่งไปกาจัดโดยวิธีการเผา ณ สถานที่กาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทบี ตั้งอยู่ที่ ซี ซึ่งสถานที่กาจัดมี
เอกสารของการได้รับอนุญาตกาจัดมูลฝอยติดเชื้อจากองค์การบริหารส่วนตาบลซี และห้างหุ้นส่วนจากัด เอ ได้เข้า
ร่วมเสนอราคาเพื่อดาเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อกับ เทศบาล ดี และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างฯ โดย
ดาเนินการจนแล้วเสร็จเป็นที่เรีย บร้อย ต่อมาประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
โดยให้เหตุผลเรื่องใบอนุญาตของสถานที่ กาจัดออกโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลซีอยู่
ระหว่างร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อซึ่งยังไม่แล้วเสร็จไม่สามารถออกใบอนุญาตในการกาจัดมูล
ฝอยติ ดเชื้อให้กับบริ ษัทบี ได้ ใบอนุ ญาตที่ออกมานั้นขัดต่ อพระราชบัญ ญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บี
จึงทาหนังสือสอบถามไปยังองค์การบริห ารส่ว นตาบลซี และได้รับการตอบกลับมาเป็นหนังสื อ ตามหนังสื อ
องค์การบริหารส่วนซี ที่ นว 72104/1191 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ว่ าอาศัยอานาจตามมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขว่าด้ว ยการขนและกาจั ดมูล ฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลซี จึงออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อให้แก่บริษัท บี
ห้างหุ้นส่วนจากัดเอ จึงขอหารือถึงการออกใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตาบลซีว่ามีอานาจ
สามารถอนุญาตได้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แม้จะอยู่ในช่วงร่างข้อบัญญัติได้หรือไม่ และ
ใบอนุญาตในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบี ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตาบลซีมีผลตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไม่
กรมอนามัยได้วิเคราะห์ข้อกฎหมายและประเด็นข้อหารือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นดังนี้
1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือ กาจัด สิ่ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอยในเขตราชการส่ว นท้อ งถิ่น ใด
ให้เป็นอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในการดาเนิน การตามวรรคหนึ่ง ราชการส่ว นท้องถิ่นอาจร่ ว มกับหน่ว ยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่ว นท้องถิ่น อื่น ดาเนิน การภายใต้ข้อตกลงร่ว มกันก็ได้ แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ส าธารณะ
โดยส่ว นรวม รัฐ มนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนดหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้ บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้ก ารควบคุม ดูแ ลของราชการส่ว นท้อ งถิ่น หรือ อาจอนุญ าตให้บุค คลใดเป็น ผู้ดาเนิน กิจ การ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได้
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ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/6265 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งกรมอนามัย
มีถึงห้างหุ้นส่วนจากัดเอ

-2บทบัญ ญัติ ต ามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิใ ห้ใ ช้บัง คับ กับ การจัด การของเสีย อัน ตราย
ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน แต่ให้ผู้ดาเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขน หรือกาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๑๙ ห้า มมิใ ห้ผู ้ใ ดด าเนิน กิจ การรับ ท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัด สิ ่ ง ปฏิก ูล หรือ
มูล ฝอย โดยท าเป็น ธุร กิจ หรือ โดยได้ร ับ ประโยชน์ต อบแทนด้ว ยการคิด ค่า บริก าร เว้น แต่จ ะได้ร ับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๐ (๕) เพื่อประโยชน์ในการรัก ษาความสะอาดและการจัด ระเบีย บในการเก็บ
ขน และก าจัด สิ ่ง ปฏิ ก ูล หรือ มูล ฝอย ให้ร าชการส่ว นท้ อ งถิ ่น มีอ านาจออกข้อ บัญ ญัต ิท้ อ งถิ่น ก าหนด
หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขในการเก็บ ขน และกาจัด สิ่ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอย เพื่อ ให้ผู้รับ ใบอนุญ าต
ตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริการขั้นสู งตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับ ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได้
2) กฎกระทรวงว่า ด้ว ยการก าจัด มูล ฝอยติด เชื ้อ พ.ศ. 2545 หมวด 2 ก าหนด
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขว่า ด้ว ยการเก็บ มูล ฝอยติด เชื้อ ส าหรับ ราชการส่ว นท้อ งถิ่น ทุก แห่ง ต้อ งปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขว่า ด้ว ยการขน
และการกาจัด มูล ฝอยติด เชื้อ ในท้อ งที่ เ ทศบาลตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขเฉพาะในส่ว นที่ว่า ด้ว ยการขนและการก าจัดมูล ฝอยติด เชื้อในท้องที่
ของเทศบาลตาบล และองค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลต้อ งด าเนิน การขนและก าจัด มู ล ฝอยติดเชื้อให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศกระทรวงนี้
2. ความเห็นในประเด็นข้อหารือ
ข้อหารือ : องค์การบริหารส่วนตาบลซี มีอานาจออกใบอนุญาตเก็บ ขน หรือกาจัด มูลฝอย
ติดเชื้ อตามพระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม แม้ จะอยู่ ระหว่ างการยก(ร่ าง)
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้หรือไม่ และใบอนุญาตในการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทบี ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลซีมีผลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ความเห็น : ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การอนุญาตให้ผู้ใ ดดาเนิน กิจ การรับ ทาการเก็บ ขน หรือ กาจัด สิ่ง ปฏิกูล
หรือมูลฝอยนั้นเพื่อสนับสนุนการบังคับ ใช้ กฎหมายตามความในมาตรา 18 กล่าวคือ โดยบทบาทอานาจ
หน้า ที่ใ นการเก็บ ขน หรือ กาจัด สิ่ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอยในเขตราชการส่ว นท้อ งถิ่น ใดให้เ ป็น อานาจ ของ
ราชการส่ว นท้อ งถิ่น นั้น ดัง นั้น หากราชการส่ว นท้องถิ่นใดมีศักยภาพในการเก็บ ขน กาจัดมูลฝอยในเขต
ราชการของท้องถิ่นตนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วอาจไม่อนุ ญาตให้บุคคลใดประกอบกิจการเก็บ ขน กาจัด
มูล ฝอยก็ไ ด้ ทั้ง นี้เ มื่อ วิเ คราะห์บ ทบัญ ญัติม าตรา 20 (5) “ให้อานาจราชการส่ว นท้อ งถิ่น ในการออก
ข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น กาหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการเก็บ ขน และกาจัด สิ่ง ปฏิกูล หรือ มูล ฝอย
เพื่อ ให้ผู้ร ั บ ใบอนุญ าตตามมาตรา 19 ปฏิ บัติ” เจตนารมณ์ต ามความในมาตรา 20 (5) ประสงค์จ ะ
ควบคุม ให้ผู้รับ ใบอนุญาตปฏิบัติใ นการเก็บ ขน และกาจัดมูล ฝอยให้ถูก สุขลัก ษณะ ดังนั้น หากราชการ
ส่ว นท้อ งถิ ่น ใดยัง ไม่ม ี ศ ัก ยภาพด าเนิน การเก็บ ขน หรือ ก าจัด สิ ่ง ปฏิก ูล หรือ มูล ฝอยในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้ และมีความประสงค์ที่จะอนุญาตเอกชนหรือผู้ใดเข้ามาเก็บ ขน หรือกาจัดมูล ฝอยในพื้นที่
ย่อมใช้อานาจตามความในมาตรา 18 วรรคสามได้อยู่แล้ว

-3การพิจารณาอนุญาตเอกชนหรือผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
โดยท าเป็น ธุร กิจ หรือ โดยได้ร ั บ ประโยชน์ต อบแทนด้ว ยการคิด ค่า บริก ารตามมาตรา 19 ราชการ
ส่ วนท้ องถิ่ นมี อ านาจพิ จารณาอนุ ญาต โดยต้ องตรวจสอบและควบคุ มกากั บให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ าด้ วย
การสาธารณสุข ดังนี้ 1. ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2. กฎกระทรวงว่าด้ว ยการกาจัดมูล ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ ง กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขว่า ด้ว ยการขนและการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตาบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับกรณีที่ราชการ
ส่ว นท้อ งถิ่น ยัง มิได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินกิจการของผู้ประกอบกิจการไว้ ราชการ
ส่ว นท้อ งถิ่น มีอานาจพิจ ารณาอนุญ าตได้โ ดยต้อ งตรวจสอบและควบคุม กากับ ดูแ ลให้ผู ้ป ระกอบการ
ปฏิบ ัต ิใ ห้ถ ูก ต้อ งตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ ดัง กล่า ว ทั้ ง นี้ ร าชการ
ส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้เนื่องจากยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 63 ไว้
ดังนั้น ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลซีได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ
ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ แก่บริษัทบีซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลซีนั้น ถึงแม้ว่าในขณะที่ออกใบอนุญาตนั้นองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลซี จ ะอยู่ ร ะหว่างการยก(ร่าง)ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อ แต่ถ้าหาก
องค์การบริหารส่วนตาบลซีมีเหตุผลอันสมควรตามความในมาตรา 18 วรรคสาม และมีความประสงค์ที่จะ
อนุญาตเอกชนหรือผู้ใดเข้ามาเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซีมีอานาจพิจารณาอนุญาตได้โดยต้องตรวจสอบและควบคุมกากับดูแลให้ ผู้ประกอบการปฏิ บัติ
เกี่ ย วกั บ การเก็ บ รวบรวมมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎกระทรวงว่า ด้ว ยการก าจัด มูล ฝอยติด เชื ้อ
พ.ศ. 2545 และปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขนและการก าจั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกาจัด มูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และใบอนุญาตดังกล่าวให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ความเห็นในประเด็นข้อหารือในครั้งนี้ เป็นการให้ความเห็นจากข้อมูลข้อเท็จจริงตามเอกสาร
ของห้างหุ้นส่วนจากัดเอ ลงวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖3 ที่ได้หารือมาเท่านั้น
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

กรมอนามัย
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
9 กันยายน 2563
หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษาแนวทางการตอบข้อหารือในประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือสแกนได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้
ชญาณี ร่าง
ชญาณี พิมพ์/ทาน
.....................ตรวจ
สมชาย ตู้แก้วาย ตู้แก้วา

