


 
กฎกระทรวง 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต  และหนงัสือรบัรองการแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต  หนังสอืรับรองการแจง้  และการใหบ้ริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ  ๒  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และหนังสือรับรอง 
การแจ้งตามข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง   
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

  

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  ๒๐๑๙  ในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข  ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ  สมควร 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว  ในระหว่าง 
วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564

ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ให้กับผู้ประกอบกิจการ (ทั้งรายใหม่และรายเก่า) ดังนี้

(1)
ใบอนุญาตกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

(5)
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด

(2)
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ (3)

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
(พ้ืนที่เกิน 200 ตรม.)

(4)
หนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตรม.)

ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
โทร. 0 2590 4219

ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

มีผลใช้บังคับ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
(ต่อเนื่องจากฉบับเก่า)

จัดท าโดยกองกฎหมาย กรมอนามัย
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

การยกเว้นค่าธรรมเนียม
- ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึด

ตามวันที่ออกใบอนุญาต
- ผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึด

ตามวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ



 

 

 

 

 
แนวทางการปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง 
ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง  
และการใหบริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 

 

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังคงเกิดข้ึน อยางตอเนื่อง      

ซ่ึงสงผลกระทบตอผูประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ท่ีตองปดกิจการ ตามมาตรการสั่งปด

สถานท่ีชั่วคราว เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาว ดังนั้น เพ่ือเปนการลดภาระและบรรเทาผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนแกผูประกอบกิจการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือ

หนังสือรับรองการแจงและการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ๒๕๖4          

ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ผลการใชบังคับตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้  

๑. มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงวันท่ีมี

ผลใชบังคับจะตอเนื่องกับกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจงตาม

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2563 โดยใหราชการสวนทองถ่ินทุกแหงยกเวนคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงใหกับผูประกอบกิจการโดยไมตองออกขอบัญญัติทองถ่ินฉบับใหม       

และใหประชาสัมพันธใหผูประกอบกิจการ ในพ้ืนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึง และเขาใจเก่ียวกับการยกเวน

คาธรรมเนียมฯ เพ่ือสิทธิประโยชนของผูประกอบกิจการ 

2. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงท่ีไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี ้ไดแก 

2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหเปน

กิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเปนการคา 

2.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา ๓๔ 

2.3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร ท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองรอยตารางเมตร และมิใช

เปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘ 

2.4 ใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

2.5 หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกินสองรอย

ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาดตามมาตรา ๓๘ 

ท้ังนี้ ไมยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 19 และ

คาบริการเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

3. แนวทาง... 

จัดทํา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
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3. แนวทางการปฏิบัติในการยกเวนคาธรรมเนียม ดังนี้ 

3.1. กรณีการขอใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการรายใหม ใหยึดตามวันท่ีเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต 

3.2 กรณีการขอหนังสือรับรองการแจงสําหรับผูประกอบกิจการรายใหม ใหยึดตามวันท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน        

ออกหนังสือรับรองการแจง 

3.3 กรณีการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับผูประกอบกิจการรายเกา ใหยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต ท้ังนี้ 

กรณีผูรับใบอนุญาตมายื่นคําขอตออายุลวงหนากอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมชําระคาธรรมเนียมไปกอนแลว      

หากประสงคจะขอคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระลวงหนาไป ผูประกอบกิจการจะตองมีหนังสือขอคืนคาธรรมเนียม

รายปดังกลาว โดยยื่นหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

3.4 กรณีครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจงสําหรับผูประกอบกิจการรายเกา ใหยึดวันท่ี

ครบกําหนดชําระคาธรรมเนียม 

3.5 ราชการสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการใหปรากฏหลักฐานการยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้    

ในเอกสารท่ีแสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจง เชน บันทึกหรือสลักหลังไวในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจง 

หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด พรอมจัดทําสําเนาคูฉบับไวดวย 

 

 

จัดทําโดยกองกฎหมาย กรมอนามัย โทร 0 2590 4219  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                 กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง          

ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ใชบังคับกับการขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรอง

การแจงท้ังรายใหมและรายตออายุ ใชหรือไม 

                         ความเห็น ใช 

 

                         

                        ผูประกอบกิจการท่ีจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม ตองเปนสถานประกอบกิจการ         

ท่ีใบอนุญาตจะสิ้นอายุในระหวางท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ หรือมาขออนุญาต (รายใหม) ในระหวางท่ี

กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ ใชหรือไม 

     ความเห็น ใช ผูประกอบกิจการท่ีจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม คือ  

   (1) ผูประกอบกิจการรายใหมใหยึดตามวันท่ีเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือ

ออกหนังสือรับรองการแจง โดยตองอยูในชวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖4 ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖5 

                               (2) ผูประกอบกิจการรายเกา ใหยึดตามวันท่ีใบอนุญาตมีวันสิ้นอายุ โดยตองอยู

ในชวงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖4 ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖5 หรือหากเปนกรณีผูประกอบกิจการท่ี

ไดรับหนังสือรับรองการแจง ใหยึดวันท่ีครบกําหนดชําระคาธรรมเนียม โดยตองอยูในชวงระหวางวันดังกลาวเชนกัน 

 

 

                       ขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ กําหนดใหผูประกอบกิจการ

สามารถตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 90 วัน กรณีท่ีผูประกอบการมาขอตออายุพรอมชําระ

คาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและกอนวันท่ีกฎกระทรวงฯ มีผลใชบังคับ แตใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ

ในระหวางท่ีกฎกระทรวงมีผลใชบังคับ จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร ผูประกอบการสามารถขอคืนเงิน

คาธรรมเนียมไดหรือไม หรือยางไร 

   ความเห็น กรณีของใบอนุญาตนั้น การยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหยึดตามวันท่ี

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เปนสําคัญ ผูประกอบกิจการท่ีจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเวน

คาธรรมเนียมฯ ฉบับนี้ คือ ผูท่ีมีใบอนุญาตสิ้นอายุในชวงวันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖4 ถึงวันท่ี ๑๓ พฤศจกิายน 

๒๕๖5 เทานั้น  

ดังนั้น... 

จัดทํา ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

คําถาม 1. 

คําถามที่พบบอย 

คําถาม 2. 

คําถาม 3. 

แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง 
ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง  
และการใหบริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 
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           ดังนั้น กรณีผูประกอบกิจการท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุในชวงเวลาท่ีกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีผลใช

บังคับ แตมายื่นขอตออายุใบอนุญาตกอนชวงเวลาดังกลาว ผูประกอบกิจการก็จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม

จากกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมฯ ฉบับนี้ดวย หากผูประกอบกิจการมีความประสงคจะรับเงิน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีชําระลวงหนาไปแลวคืน ใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการคืนเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบการเงินท่ีเก่ียวของของสวนราชการนั้นๆ  

 

 

                กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจง              

ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง และการใหบริการในการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใชครอบคลุมถึงการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การใหบริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากประชาชนดวยหรือไม 

     ความเห็น กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ ไมยกเวนคาธรรมเนียม 2 ประเภท ไดแก (1) คาใหบริการ

เก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และ (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย (ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)            

ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินยังคงสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดตามปกติ 

 

 

                กรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตออายุ

ใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช (ตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

เปนตนไป) ราชการสวนทองถ่ินจะพิจารณาตออายุใบอนุญาตอยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ หรือ

วิธีการตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมฯ (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 

๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกลาว 
 

                ความเห็น เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกลาว เปนการอํานวยความสะดวกใหแก 

ผูประกอบกิจการโดยเพ่ิมทางเลือกในการตออายุใบอนุญาตดวยการชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 

แทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต (วิธีการตออายุใบอนุญาตแบบเดิม) ดังนั้น ในกรณีท่ีกฎกระทรวงยกเวน

คาธรรมเนียมฯ มีผลบังคับใช ผูประกอบกิจการจึงไมตองชําระคาธรรมเนียม สงผลใหการตออายุใบอนุญาตนั้น

ไมเขาขายการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉะนั้นหากผูประกอบกิจการประสงค

จะตออายุใบอนุญาต ผูประกอบกิจการนั้นตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอตออายุ

ใบอนุญาตตามเดิม กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เพ่ือใหราชการสวนทองถ่ินรับทราบวาผูประกอบกิจการมีความ

ประสงคท่ีจะดําเนินกิจการตอไป 

 

จัดทําโดยกองกฎหมาย กรมอนามัย โทร 0 2590 4219  

คําถาม 4. 

คําถาม 5. 


