
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “มูลฝอย” ในมาตรา ๔ แหง

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

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” ในมาตรา ๔ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
““ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่
กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๑/๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองถ่ินหรือ

ใหใชบังคับเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได และในกรณีที่กฎกระทรวงดังกลาวจะสมควร
กําหนดใหเร่ืองที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเปนเรื่องที่ตองมีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็วตามสภาพสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสุข” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดี
กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข 
การอนามัยสิ่งแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปน
กรรมการและเลขานุการ” 

 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกช่ือหมวด  ๓ การกําจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หมวด ๓ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวน

ทองถ่ินใดใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถ่ินอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได แตในกรณีจําเปนเพื่อประโยชน
สาธารณะโดยสวนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ ก็ได 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา ๑๙ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสีย
อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปน
หนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน หรือ

บุคคลอื่นที่ราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการสวนทองถ่ินนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๖๘/๑  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เก่ียวกับ

มูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๓/๑ และมาตรา ๗๓/๒ แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๗๓/๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความในมาตรา 
๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๗๓/๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดบทนิยามคําวา “มูลฝอย” ยังไมชัดเจน ซึ่งทําใหอํานาจของ
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีความซ้ําซอนกัน บทนิยามในเรื่อง 
“ราชการสวนทองถ่ิน” และ “เจาพนักงานทองถ่ิน” ไมสอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเปลี่ยนแปลงหนวยงานกํากับดูแล
ราชการสวนทองถ่ิน และยังมีหนวยงานอื่นที่ทําหนาที่สนับสนุนและเกี่ยวของกับการดําเนินการใน
เร่ืองการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงตองปรับองคประกอบในคณะกรรมการสาธารณสุข 
นอกจากนี้การดําเนินงานเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไมไดใหอํานาจแกราชการสวน
ทองถ่ินในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดวิธีการในเรื่องดังกลาวประกอบกับมิไดมีบท
กําหนดโทษในเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนไวรวมถึงสมควร
กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกประกาศเรื่องที่เปน
รายละเอียดทางเทคนิควิชาการหรือเร่ืองที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคม 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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