








 
กฎกระทรวง 

การด าเนนิการจดัการมูลฝอยติดเชือ้รว่มกนัระหว่างราชการส่วนท้องถิน่ 
กับราชการสว่นท้องถิน่อืน่หรือหน่วยงานของรฐั 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด 

มูลฝอยติดเชื้อ   
“เก็บ”  หมายความว่า  การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไว้ในภาชนะรองรับที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ

จากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  จากสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือ  
ณ  จุดที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้   

“ขน”  หมายความว่า  การน ามูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  จากสถานที่  
พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ  หรือ  ณ  จุดที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้   
เพื่อน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

“ก าจัด”  หมายความว่า  การน ามูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดโดยวิธีเผาในเตาเผา  ท าลายเชื้อ  
ด้วยไอน้ า  ท าลายเชื้อด้วยความร้อน  หรือวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

“แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการ
เชื้ออันตราย  และให้หมายความรวมถึงแหล่งก าเนิดอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔



“สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความว่า  สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ   

“ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย”  หมายความว่า  ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

“ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม”  หมายความว่า  กระบวนการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ   
ทั้งการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยมีศูนย์กลางในการก าจัดรวม  ซึ่งอาจเป็นของราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนก็ได้  ไม่ว่าจะอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือนอกเขตจังหวัด   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ การด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น 
กับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการร่วมกั นตามข้อตกลงที่จัดท าขึ้น 
ตามกฎกระทรวงนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยติดเชื้อ
ซึ่งอยู่ในเขตของราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่ในการเก็บ  ขน  หรือก าจัด  
โดยอาจด าเนินการร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  และในกรณีที่เป็นการด าเนินการนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย   

หมวด  ๒ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั 

และคณะกรรมการสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร 
 
 

ข้อ ๔ เพ่ือให้การเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะด าเนินการ
เก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ 
ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  สนับสนุน  หรือส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม  โดยให้ค านึงถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่และในกรณี   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการนอกเขตจังหวัด  ให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละจังหวัด  

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔



หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ประสานงานและร่วมมือกัน 
ในการด าเนินการดังกล่าว 

(๒) ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนให้เกิดการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้ องถิ่นอื่น 
หรือหน่วยงานของรัฐ   

(๓) ก ากับดูแลการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้มีการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ก าหนดไว้  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยอาจวางระบบการรายงานและการติดตามก ากับดูแล 
ในระดับจังหวัดด้วยก็ได้   

(๔) ให้รายงานผลการด าเนินการตาม  (๓)  แก่คณะกรรมการสาธารณสุขทราบอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง   

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด   
หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  อาจร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดจัดประชุมราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง  
ร่วมกันก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การด าเนนิการรว่มกนัในการเก็บ  ขน  หรือก าจดัมูลฝอยติดเชือ้ 

ระหว่างราชการสว่นท้องถิน่กับราชการสว่นท้องถิน่อืน่ 
 
 

ข้อ ๕ การด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปตามระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมหรือเป็นการร่วมด าเนินการ  
ด้วยกันเองเฉพาะพ้ืนที่  ทั้งที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือนอกเขตจังหวัด  ราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว 
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง  และให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘   
(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละฝ่ายเสนอบันทึกขอ้ตกลงร่วมกันตอ่สภาท้องถิ่นของแต่ละแหง่

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
(๓) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งส าเนาบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว   

ต่อท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในแต่ล ะพ้ืนที่  โดยกรณี 
ของกรุงเทพมหานคร  ให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ  
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  เพ่ือทราบและเพ่ือประโยชน์ในการติดตามก ากับดูแลตามหน้าที่  
และอ านาจต่อไป   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔



(๔) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละฝ่ายออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมสุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ  และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงร่วมกัน   

ข้อ ๖ ราชการส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกเขต 
พ้ืนที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นของพื้นที่นั้น   

ข้อ ๗ ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปจัดท าขึ้น 
ตามข้อ  ๘  ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มาร่วมด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ราชการ  
ส่วนท้องถิ่น  อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทนตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  ภายใต้การควบคุมดูแล 
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มาร่วมด าเนินการนั้น  หรืออาจร่วมกันอนุญาตให้บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา  ๑๙  เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้   

ข้อ ๘ บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายชื่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ร่วมมือกันด าเนินการ 
(๒) วัตถุประสงค์ของข้อตกลงร่วมกัน   
(๓) ระบุวัน  เดือน  ปีที่ท าข้อตกลงร่วมกัน  และอาจก าหนดระยะเวลาของข้อตกลงร่วมกัน  

ไว้ด้วยก็ได้   
(๔) หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละฝ่าย  ในการด าเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน 
(๕) แผนและขั้นตอนการด าเนินการร่วมกัน  ซึ่งอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ

ระยะเวลา  เส้นทาง  หรือพื้นที่ด าเนินการ  และวิธีการในการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
(๖) ก าหนดความรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย  และก าหนดเวลาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก  

การด าเนินการร่วมกัน 
(๗) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกข้อตกลงร่วมกัน  ต้องไม่กระทบต่อประโยชน์ 

สาธารณะ  และโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จัดท าร่วมกัน 

ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้มีผลผูกพันทุกฝ่ายที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
ในกรณีที่เป็นการร่วมมือกันด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยระบบการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม  การจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับระบบการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 

หมวด  ๔ 
การด าเนนิการรว่มกนัในการเก็บ  ขน  หรือก าจดัมูลฝอยติดเชือ้ 

ระหว่างราชการสว่นท้องถิน่กับหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๙ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะร่วมด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัด 
มูลฝอยติดเชื้อกับหน่วยงานของรัฐ  ทั้งกรณีที่ต้องด าเนินการตามระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
แบบศูนย์รวมหรือเป็นการร่วมด าเนินการด้วยกันเองเฉพาะพ้ืนที่  ราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน  
ของรัฐนั้น  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง  และให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๐ 
(๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่น  และให้ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  
ต่อสภาท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๓) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งส าเนาบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว   
ต่อท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพ้ืนที่  โดยกรณี  
ของกรุงเทพมหานคร  ให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  เพ่ือทราบและเพ่ือประโยชน์ในการติดตามก ากับดูแลตามหน้าที่และ  
อ านาจต่อไป 

ข้อ ๑๐ ให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับแก่การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างราชการ
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐด้วยโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๑ การด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จัดท าขึ้นในวันก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้  ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว   
หากประสงค์จะด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันต่อไป  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลส าหรับกิจการ  
หรือการด าเนินการในเรื่องต่าง  ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
บัญญัติให้ในการด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับ  
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  แต่ใ นกรณีจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม  รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการร่วมกันได้  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการ 
ส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้การด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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