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เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2503 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และ

หมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 15/หน้า 28/28 กุมภาพันธ์ 2535 
  มาตรา 2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพ่ือการ
บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม 

“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ 

“ทางน้ า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ า  แม่น้ า ห้วย หนอง 
คลอง คันคลอง บึง คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ 
หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครก 
หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“ซากยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะ
อ่ืน ๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”2 หมายความว่า 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”3 หมายความว่า 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 

                                                           
2 มาตรา 4 นิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3 มาตรา 4 นิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

(4) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(6) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส าหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“ราชการส่วนท้องถิ่น”4 หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ข้อก าหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ ซึ่งตราขึ้น
โดยราชการส่วนท้องถิ่น 

  
มาตรา 55  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่การออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บ ลักษณะ
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ก็ได ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

 

มาตรา 6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแล
รักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

                                                           
4 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
5 มาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้
เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมี
หน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร 
เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการ
มอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารเจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของตลาดเป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ 

  
มาตรา 7  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอ านาจแจ้งผู้กระท าการฝ่า

ฝืนพระราชบัญญัตินี้มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือ
ผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท า
ความผิดตามมาตรานี้ 

  
มาตรา 8  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู้ใด 

(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในกระถางต้นไม้หรือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร 

(2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ข้ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือ
มีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของตน 

ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 9  ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้

เพ่ือการนั้น หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ 
  
มาตรา 10  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ

กระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย 



การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า
กรณีใดพึงอนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่ง
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร 
เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืนเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น 

  
มาตรา 11  การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ
หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 

  
มาตรา 12  ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่ง

ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่ก าแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับ
ถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ 

  
มาตรา 13  เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่ง

อ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนน
ในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน 

ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือต ารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานีต ารวจ ที่ท าการขนส่ง หรือส านักงานของ
องค์การปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ 

 

มาตรา 14  ห้ามมิให้ผู้ใด 



(1) ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ประกาศห้ามไว้ 

(2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้น าขบวนสัตว์
หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 

  
มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ

และท าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

  
มาตรา 16  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือ

ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์
ขัดข้องหรืออุปกรณ์ช ารุดขณะใช้ถนนเพ่ือให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป 

  
มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย 

(2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่
เพ่ือเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับข่ีได้ 

  
มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ 

  
มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระท าในบริเวณที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 

  
มาตรา 20  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 

(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ 

(3) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ 



ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วน
บุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระท าได้ในระหว่างวัน เวลา
ที่ก าหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 

  
มาตรา 21  ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซื้อสินค้าที่ขาย

หรือจ าหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล 

  
มาตรา 22  ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว 

  
มาตรา 23  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า 

หรือกองไว้ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งจัดการขน
ย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด
และถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอ านาจสั่ง
ให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัด
ค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

  
มาตรา 24  เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้ส าหรับบริการลูกค้าได้

ในขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้ลูกค้า
ใช้ในระหว่างเปิดท าการค้า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดให้มีข้ึน
ในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 

  
มาตรา 25  เจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส าหรับยานพาหนะ ต้องจัด

ให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 2 

การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 

 



มาตรา 26  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่ง
อ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 

  
มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย

หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน 

หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 
  

หมวด 3 

การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

 

  
มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่

สถานที่ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น 

  
มาตรา 30  ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ

ลงในทางน้ า 

  
มาตรา 31  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพ้ืน
รถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 

(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ 
มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 

(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จาก
ที่สาธารณะ 



มาตรา 33  ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือ
ในทางน้ า 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่ง
จอดหรืออยู่ในท้องที่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  
มาตรา 34  ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่

สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 

  
หมวด 3/1 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย6 

 

 

มาตรา 34/17  การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดดังกล่าว ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด้วย 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งด าเนินการจัดเก็บย่อม
มีอ านาจน าไปด าเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนให้เป็นผู้ด าเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการท ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                           
6 หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมาตรา 34/1 ถึงมาตรา 34/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
7 มาตรา 34/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเริ่ม
ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้
ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น อื่น รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร 
และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

การเก็บ ขน และก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

  
มาตรา 34/28  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต 

(2) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต 

                                                           
8 มาตรา 34/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แล้ว 

  
มาตรา 34/39  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ 

ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้

ประชาชนเข้าไปได ้

(2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้
ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ 

การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

  
มาตรา 34/410  ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ แนะน า และ

ช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการจัดท าแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือให้ค าแนะน าและก ากับการ
ด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                                                           
9 มาตรา 34/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
10 มาตรา 34/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย ในการนี้ จะ
ตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพ่ือให้ค าแนะน าและก ากับการ
ด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

  
หมวด 4 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

มาตรา 35  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่ง
อ่ืนใด ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท าไว้เพ่ือสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้
ประโยชน์ไม่ได้ 

  
มาตรา 36  ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ ายันต้นไม้ในที่

สาธารณะ 

  
มาตรา 37  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ 

  
มาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้ 
  
มาตรา 39  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสือ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระท าของ 

ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือ
เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว 

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาต 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายใน
เวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 



มาตรา 40  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรัง
หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือ
จัดท าให้เป็นที่เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัด
ค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

  
มาตรา 41  เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้าง

ไม่ต่ ากว่าแปดเมตร และท่ีผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคาร
นั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง 

  
หมวด 5 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา 4211  มาตรา 42  ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยที่จะให้ค าแนะน าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้เป็น
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

มาตรา 4312  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มีหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน 

ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายกเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยา 
หรือรองผู้บริหารหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย  

                                                           
11 มาตรา 42 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
12 มาตรา 43 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



มาตรา 44  นอกจากอ านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 

(3) ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความ
ไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 

(4) จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 45  เมื่อมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิด
กฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 46  ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง

ให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตาม
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท าให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้
จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดี
แก่ผู้กระท าความผิด 

  
มาตรา 47  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถาน

สาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย 

  
มาตรา 48  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน
สิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป 



ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกก่ึงหนึ่ง 

  
มาตรา 49  ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 

  
มาตรา 50  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัย
ว่ากระท าความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระท าความผิดเพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมายได ้

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  
มาตรา 51  ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความ

ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท า
ความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา 53  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 



มาตรา 54  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 55  ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ ามัน และ

วัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท 

  
มาตรา 56  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง 

มาตรา 17 หรือมาตรา 18  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 57  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 

มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 58  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

สองพันบาท 

นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 
ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 

  
มาตรา 58/113  ผู้ใดด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับใบอนุญาต

ตามมาตรา 34/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 58/214  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  34/3 (1) 

และ (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 34/1 วรรค
หนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 34/3 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 59  พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรา 51 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น 

                                                           
13 มาตรา 58/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
14 มาตรา 58/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 60  บรรดาค าขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็น
ค าขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 61  อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2503 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
มาตรา 62  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไป  ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม15 

 

  
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ 

หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย 

หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ 

เพ่ือโฆษณาแก่ประชาชน                                         ฉบับละ            200 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับท าการเก็บ 

                                                           
15 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                                      ฉบับละ  10,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย                                                        ฉบับละ  50,000 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์ 
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                             ฉบับละ  50,000 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

5.1 การเก็บและขนมูลฝอย 

5.1.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ                                                                 150 บาท 

5.1.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 

เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

ให้คดิเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 

หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                     150 บาท 

5.2 การก าจัดมูลฝอย 

5.2.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

เดือนละ                                                                 200 บาท 

5.2.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 

เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 

หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                     200 บาท 

5.3 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 

ตาม 5.1 หรือ 5.2 เกิน 3,600 กิโลกรัม 

หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร 

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.1 และ 5.2 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร 

หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยละ                                   200 บาท 



5.4 การเก็บและขนมูลฝอย 

หรือการก าจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว 

5.4.1 การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 

หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                    200 บาท 

5.4.2 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร 

หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.4.1 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม 

หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 

ในอัตราหน่วยละ                                                      200 บาท 

5.4.3 การก าจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 

หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                  200 บาท 

5.4.4 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดเป็นรายครั้ง 

เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร 

หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.4.3 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม 

หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 

ในอัตราหน่วยละ                                                     200 บาท 

5.5 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว 

5.5.1 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม 

หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                  250 บาท 



5.5.2 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 

เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร 

หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.1 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร  
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ในอัตราหน่วยละ                                                     250 บาท 

5.5.3 การก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง 

ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม 

หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร 

และให้เก็บหน่วยละ                                                  300 บาท 

5.5.4 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ก าจัดเป็นรายครั้ง 

เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร 

หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.3 ได้อีก 

โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร 

หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ในอัตราหน่วยละ                                                     300 บาท 

5.6 ในกรณีที่ค านวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว 

เศษเกินก่ึงหนึ่งของหน่วยตามที่ก าหนดใน 

5.1 ถึง 5.5 ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นเหตุให้
การด าเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256016 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 10  การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ก่อนวันที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้เป็นไปตามมาตรา 2 แห่ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

  
มาตรา 11  การด าเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  
มาตรา 12  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นปัญหา
ส าคัญระดับประเทศ แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ท าให้ขาดการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งก าหนดให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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