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พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “มูลฝอย”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
““มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว  หรือ 
ที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “ราชการสวนทองถิ่น”  ในมาตรา  ๔   
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร
สวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด 
ใหเปนราชการสวนทองถิ่น” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “เจาพนักงานทองถิ่น”  ในมาตรา  ๔   
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น” 
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถิ่นหรือใหใชบังคับ

เฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได  และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเร่ืองที่เปน
รายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเร่ืองที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสาธารณสุข”  ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดี
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ปลัดกรุงเทพมหานคร  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  นายกสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ 
ในดานกฎหมายการสาธารณสุข  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการคุมครองผูบริโภค  เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ” 
มาตรา ๘ ใหยกเลิกชื่อหมวด  ๓  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด  ๓ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใด 
ใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการสวนทองถิ่นอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  หรือราชการ
สวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
โดยสวนรวม  รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  ๑๙  ก็ได 

บทบัญญัติตามมาตรานี้  และมาตรา  ๑๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น” 
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มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลอื่น 
ที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไมเกินอัตรา 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ราชการสวนทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๘/๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๖๘/๑  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  ๖  ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  
หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๓/๑  และมาตรา  ๗๓/๒  แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๗๓/๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  
(๓)  หรือ  (๖)  ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา  ๗๓/๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถิ่นซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๒๐  
(๕)  ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ  หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดบทนิยามคําวา  “มูลฝอย”  ยังไมชัดเจน  ซ่ึงทําใหอํานาจของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความซํ้าซอนกัน  บทนิยามในเรื่อง  “ราชการสวนทองถ่ิน”  และ   
“เจาพนักงานทองถ่ิน”  ไมสอดคลองกับกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป  รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการ 
เม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไดเปล่ียนแปลงหนวยงานกํากับดูแลราชการสวนทองถ่ิน  และยังมีหนวยงานอ่ืน 
ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนและเกี่ยวของกับการดําเนินการในเรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  จึงตอง 
ปรับองคประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข  นอกจากนี้การดําเนินงานเรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ไมไดใหอํานาจแกราชการสวนทองถ่ินในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดวิธีการในเรื่องดังกลาว  
ประกอบกับมิไดมีบทกําหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว  
รวมถึงสมควรกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท่ีเปน
รายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม  เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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