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พระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให!ไว! ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป�นป5ที่ ๔๗ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ 

ให!ประกาศว=า 
 
โดยท่ีเป�นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว=าด!วยการรักษาความสะอาดและความเป�น

ระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล!าฯ ให!ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว!โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห=งชาติ ทําหน!าท่ีรัฐสภา ดังต=อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว=า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๒  พระราชบัญญัติน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป�นต!นไป 
 
มาตรา ๓  ให!ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบ

เรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ท่ีสาธารณะ” หมายความว=า สาธารณสมบัติของแผ=นดินนอกจากท่ีรกร!างว=างเปล=า 

และหมายความรวมถึงถนนและทางนํ้าด!วย 
“สถานสาธารณะ” หมายความว=า สถานท่ีท่ีจัดไว!เป�นสาธารณะสําหรับประชาชนใช!

เพ่ือการบันเทิง การพักผ=อนหย=อนใจ หรือการชุมนุม 
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท!า ขอบทาง ไหล=ทาง ทางข!ามตาม

กฎหมายว=าด!วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส=วนบุคคล ซึ่งเจ!าของยินยอมให!
ประชาชนใช!เป�นทางสัญจรได! 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๕/หน!า ๒๘/๒๘ กุมภาพันธ4 ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๒ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย

ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ทางนํ้า” หมายความว=า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ=างเก็บนํ้า แม=นํ้า 
ห!วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลําราง และหมายความรวมถึงท=อระบายนํ้าด!วย 

“อาคาร” หมายความว=า ตึก บ!าน เรือน โรง ร!าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค!า 
สํานักงาน หรือสิ่งปลูกสร!างอย=างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข!าอยู=หรือเข!าใช!สอยได! และหมายความรวมถึง
อัฒจันทร4 เข่ือน ประตูนํ้า อุโมงค4 หรือปOายตามกฎหมายว=าด!วยการควบคุมอาคารด!วย 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว=า อุจจาระ หรือป8สสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป�น
ของโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว=า เศษกระดาษ เศษผ!า เศษอาหาร เศษสินค!า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส=อาหาร เถ!า มูลสัตว4 หรือซากสัตว4 รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง
สัตว4หรือท่ีอ่ืน 

“ซากยานยนต4” หมายความว=า รถยนต4 รถจักรยานยนต4 เคร่ืองจักรกล เรือ 
ล!อเลื่อน ยานพาหนะอ่ืน ๆ ท่ีเสื่อมสภาพจนไม=อาจใช!การได! และหมายความรวมถึงช้ินส=วนของรถ 
เคร่ืองจักรกลหรือยานพาหนะ 

“เจ!าพนักงานท!องถ่ิน”๓ หมายความว=า 
(๑) นายกองค4การบริหารส=วนจังหวัด สําหรับในเขตองค4การบริหารส=วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองค4การบริหารส=วนตําบล สําหรับในเขตองค4การบริหารส=วนตําบล 
(๔) ผู!ว=าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู!บริหารองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ินอ่ืน สําหรับในเขตองค4กรปกครองส=วน

ท!องถ่ินน้ัน 
“พนักงานเจ!าหน!าท่ี”๔ หมายความว=า 
(๑) ปลัดองค4การบริหารส=วนจังหวัดและรองปลัดองค4การบริหารส=วนจังหวัด สําหรับ

ในเขตองค4การบริหารส=วนจังหวัด 
(๒) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) ปลัดองค4การบริหารส=วนตําบลและรองปลัดองค4การบริหารส=วนตําบล สําหรับ

ในเขตองค4การบริหารส=วนตําบล 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู!อํานวยการเขตและผู!ช=วย

ผู!อํานวยการเขต สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ปลัดองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ินอ่ืนและรองปลัดองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ินอ่ืน 

สําหรับในเขตองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ินน้ัน 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “เจ!าพนักงานท!องถ่ิน” แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “พนักงานเจ!าหน!าท่ี” แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ

สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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“ราชการส=วนท!องถ่ิน”๕ หมายความว=า องค4การบริหารส=วนจังหวัด เทศบาล 
องค4การบริหารส=วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค4กรปกครองส=วนท!องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“ข!อกําหนดของท!องถิ่น” หมายความว=า ข!อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข!อบังคับ 
ซึ่งตราข้ึนโดยราชการส=วนท!องถ่ิน 

 
มาตรา ๕๖  ให!รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว=าการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให!มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค=าธรรมเนียมไม=เกินอัตราท!ายพระราชบัญญัติน้ี ยกเว!นค=าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในส=วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน!าท่ีของแต=ละกระทรวง เว!นแต=การ
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมและยกเว!นค=าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยให!เป�นอํานาจของรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทย 

การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจะกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมให!แตกต=างกันโดยคํานึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ระยะเวลาการจัดเก็บ ลักษณะการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมท้ังต!นทุนและความ
คุ!มค=าในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก็ได! 

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได!ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล!ว ให!ใช!บังคับได! 
 

หมวด ๑ 
การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๖  เจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารท่ีอยู=ติดกับทางเท!า 
มีหน!าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเท!าท่ีอยู=ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ในกรณีท่ีเป�นตลาดไม=ว=าจะเป�นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินค!าประจําทุกวันหรือ
เฉพาะคราว ให!เจ!าของตลาดมีหน!าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท!าที่อยู=ติดกับตลาดและให!ผู!
ครอบครองส=วนหน่ึงส=วนใดของตลาดมีหน!าท่ีรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนครอบครอง 

ในการรักษาความสะอาดตามมาตราน้ีเจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารหรือบริเวณ
ของอาคาร เจ!าของตลาดหรือผู!ครอบครองส=วนหน่ึงส=วนใดของตลาดจะมอบหมายให!คนหน่ึงคนใด
หรือหลายคนเป�นผู!มีหน!าท่ีดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได! และให!ผู!ได!รับมอบหมายมีหน!าท่ีและ
ความรับผิดแทนผู!มอบหมาย ในกรณีท่ีมีการฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตราน้ีและพนักงานเจ!าหน!าท่ี
ไม=อาจหาตัวผู!รับมอบหมายได! ให!ถือว=าไม=มีการมอบหมาย และให!เจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคาร
หรือบริเวณของอาคารเจ!าของตลาดหรือผู!ครอบครองส=วนหน่ึงส=วนใดของตลาดเป�นผู!รับผิดในการฝSาฝTน
หรือไม=ปฏิบัติตามมาตราน้ี 
                                                 

๕ มาตรา ๔ นิยามคําว=า “ราชการส=วนท!องถ่ิน” แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๕ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย
ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหน!าท่ีตามมาตรา ๖ ให!บุคคลตามมาตรา ๖ มีอํานาจแจ!ง

ผู!กระทําการฝSาฝTนพระราชบัญญัติน้ีมิให!กระทําการหรือให!แก!ไขการกระทําอันเป�นความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ถ!าผู!ถูกแจ!งหรือผู!ถูกห!ามไม=ปฏิบัติตาม ให!รีบแจ!งความต=อพนักงานเจ!าหน!าท่ีตาม
มาตรา ๕๑ เพ่ือใช!เป�นหลักฐานว=าตนมิได!กระทําความผิดตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๘  เจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู!ใด 
(๑) วางกระถางต!นไม!บนทางเท!าหรือปลูกต!นไม!ท่ีบริเวณภายนอกอาคารท่ีตนเป�น

เจ!าของหรือผู!ครอบครองและปล=อยปละละเลยให!ต!นไม!เห่ียวแห!งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล=อยปละ
ละเลยให!มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต!นไม!หรือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร 

(๒) ปล=อยปละละเลยให!ต!นไม!หรือธัญพืชท่ีตนปลูกไว!หรือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนให!
เห่ียวแห!งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล=อยปละละเลยให!มีการท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดิน
ของตน 

ถ!าการปล=อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได!จากท่ีสาธารณะ 
เจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙  ห!ามมิให!ผู!ใดอาบนํ้าหรือซักล!างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ

ซึ่งมิได!จัดไว!เพ่ือการน้ัน หรือในบริเวณทางนํ้าท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินได!ประกาศห!ามไว! 
 
มาตรา ๑๐  การโฆษณาด!วยการปVด ท้ิง หรือโปรยแผ=นประกาศหรือใบปลิวในท่ี

สาธารณะ จะกระทําได!ต=อเม่ือได!รับหนังสืออนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ิน หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี 
และต!องปฏิบัติให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตด!วย 

การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมและการงดเว!น
ค=าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และใน
กฎกระทรวงดังกล=าวต!องกําหนดให!ชัดเจนว=ากรณีใดพึงอนุญาตได!หรืออนุญาตไม=ได! และกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว!ด!วย 

ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=การกระทําของราชการส=วนท!องถ่ิน ราชการส=วน
อ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน=วยงานท่ีมีอํานาจกระทําได! หรือเป�นการโฆษณาด!วยการปVดแผ=น
ประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการส=วนท!องถ่ินจัดไว!เพ่ือการน้ัน หรือเป�นการโฆษณาในการเลือกต้ังตาม
กฎหมายว=าด!วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห=งรัฐ สมาชิกสภาท!องถ่ินหรือผู!ว=าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด!วยการปVดประกาศของเจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารหรือต!นไม! 
เพียงเพ่ือให!ทราบช่ือเจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข!อความอ่ืนเก่ียวแก=
การเข!าไปและออกจากอาคารน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิได!รับอนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ิน

หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี หรือได!รับอนุญาตแต=มิได!ปฏิบัติให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4ท่ีกําหนดในการ
อนุญาต ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจสั่งเป�นหนังสือให!ผู!โฆษณาปลด ร้ือ 
ถอน ขูด ลบหรือล!างข!อความหรือภาพน้ันภายในเวลาท่ีกําหนด 
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ถ!าการโฆษณาดังกล=าวตามวรรคหน่ึงมีข!อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต=อความสงบ
เรียบร!อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจปลด ร้ือ 
ถอน ขูด ลบ หรือล!างข!อความหรือภาพน้ันได!เองโดยคิดค=าใช!จ=ายจากผู!โฆษณาตามท่ีได!ใช!จ=ายไปจริง 

 
มาตรา ๑๒  ห!ามมิให!ผู!ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ=นสี หรือทําให!ปรากฏด!วย

ประการใด ๆ ซึ่งข!อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ท่ีกําแพงท่ีติดกับถนน บนถนนท่ีต!นไม!หรือส=วนหน่ึง
ส=วนใดของอาคารท่ีอยู=ติดกับถนนหรืออยู=ในท่ีสาธารณะ เว!นแต=เป�นการกระทําของราชการส=วน
ท!องถ่ิน ราชการส=วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน=วยงานท่ีมีอํานาจกระทําได! 

 
มาตรา ๑๓  เจ!าของรถซึ่งใช!บรรทุกสัตว4 กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย

หรือสิ่งอ่ืนใด ต!องจัดให!รถน้ันอยู=ในสภาพท่ีปOองกันมิให!มูลสัตว4หรือสิ่งดังกล=าวตกหล=น ร่ัวไหล ปลิว 
ฟุOง กระจายลงบนถนนในระหว=างท่ีใช!รถน้ัน รวมท้ังต!องปOองกันมิให!นํ้ามันจากรถร่ัวไหลลงบนถนน 

ถ!ามีกรณีดังกล=าวตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึน ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ี เจ!าพนักงานจราจร
หรือตํารวจท่ีปฏิบัติหน!าท่ีควบคุมการจราจรมีอํานาจสั่งให!ผู!ขับข่ีนํารถไปท่ีสถานีตํารวจ ท่ีทําการ
ขนส=ง หรือสํานักงานขององค4การปกครองท!องถ่ินและยึดรถน้ันไว!จนกว=าเจ!าของหรือผู!ครอบครองรถ
จะชําระค=าปรับ 

 
มาตรา ๑๔  ห!ามมิให!ผู!ใด 
(๑) ปล=อยสัตว4 นําสัตว4 หรือจูงสัตว4ไปตามถนนหรือเข!าไปในบริเวณท่ีเจ!าพนักงาน

ท!องถ่ินได!ประกาศห!ามไว! 
(๒) ปล=อยให!สัตว4ถ=ายมูลบนถนนและมิได!ขจัดมูลดังกล=าวให!หมดไป 
ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=ผู!ได!รับหนังสืออนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ินให!

นําขบวนสัตว4หรือฝูงสัตว4 หรือจูงสัตว4ไปตามถนนและได!เสียค=าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตาม
ข!อกําหนดของท!องถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕  ห!ามมิให!ผู!ใดล!างรถยนต4 รถจักรยานยนต4 หรือล!อเลื่อนบนถนน หรือ

สถานสาธารณะและทําให!ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 
มาตรา ๑๖  ห!ามมิให!ผู!ใดใช!ส=วนหน่ึงส=วนใดของถนนเป�นสถานท่ีซ=อมเปลี่ยนแปลง 

ต=อเติม หรือติดต้ังอุปกรณ4รถยนต4 รถจักรยานยนต4 หรือล!อเลื่อน 
ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=การแก!ไขรถยนต4 รถจักรยานยนต4 หรือล!อเลื่อนท่ี

เคร่ืองยนต4ขัดข!องหรืออุปกรณ4ชํารุดขณะใช!ถนนเพ่ือให!รถหรือล!อเลื่อนดังกล=าวใช!การได!ต=อไป 
 
มาตรา ๑๗  ห!ามมิให!ผู!ใด 
(๑) กระทําด!วยประการใด ๆ ให!ทางเท!าชํารุดเสียหาย 
(๒) จอดหรือขับข่ีรถยนต4 รถจักรยานยนต4 หรือล!อเลื่อน บนทางเท!า เว!นแต=เป�นการ

จอดหรือขับข่ีเพ่ือเข!าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ!าพนักงานจราจรผ=อนผันให!จอดหรือขับข่ีได! 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๘  ห!ามมิให!ผู! ใดท้ิง วาง หรือกองซากยานยนต4บนถนนหรือสถาน
สาธารณะ 

 
มาตรา ๑๙  ห!ามมิให!ผู!ใดต้ัง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว!นแต=เป�นการกระทํา

ในบริเวณท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีประกาศกําหนดด!วยความเห็นชอบของเจ!า
พนักงานจราจร 

 
มาตรา ๒๐  ห!ามมิให!ผู!ใด 
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหน=ายสินค!าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(๒) ใช!รถยนต4หรือล!อเลื่อนเป�นท่ีปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจําหน=ายให!แก=ประชาชน

บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
(๓) ขายหรือจําหน=ายสินค!าซึ่งบรรทุกบนรถยนต4 รถจักรยานยนต4 หรือล!อเลื่อน บน

ถนนหรือในสถานสาธารณะ 
ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=การปรุงอาหารหรือการขายสินค!าตาม (๑) หรือ (๒) 

ในถนนส=วนบุคคลหรือในบริเวณท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีประกาศผ=อนผันให!
กระทําได!ในระหว=างวัน เวลาท่ีกําหนด ด!วยความเห็นชอบของเจ!าพนักงานจราจร 

 
มาตรา ๒๑  ห!ามมิให!ผู!อยู=ในรถยนต4หรือผู!ขับข่ีหรือผู!น่ังซ!อนท!ายรถจักรยานยนต4ซื้อ

สินค!าท่ีขายหรือจําหน=ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว!นถนนส=วนบุคคล 
 
มาตรา ๒๒  ห!ามมิให!ผู!ใดจูง ไล= หรือต!อนสัตว4ลงไปในทางนํ้าซึ่งเจ!าพนักงานท!องถ่ิน

หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีได!ปVดประกาศห!ามไว! ณ บริเวณดังกล=าว 
 
มาตรา ๒๓  ห!ามมิให!ผู!ใดเทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก=อสร!าง

ลงในทางนํ้า หรือกองไว! หรือกระทําด!วยประการใด ๆ ให!วัตถุดังกล=าวไหลหรือตกลงในทางนํ้า 
ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจสั่งให!ผู!กระทําการตามวรรค

หน่ึงจัดการขนย!ายวัตถุดังกล=าวออกไปให!ห=างจากทางนํ้าภายในระยะเวลาท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือ
พนักงานเจ!าหน!าท่ีกําหนดและถ!าการกระทําผิดดังกล=าวเป�นอุปสรรคต=อการระบายนํ้าหรือทําให!ท=อ
ระบายนํ้า คู คลอง ต้ืนเขิน ให!มีอํานาจสั่งให!ผู!กระทําการตามวรรคหน่ึงแก!ไขให!ทางนํ้าดังกล=าวคืนสู=
สภาพเดิม ถ!าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ!าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล!ว 
ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีดําเนินคดีสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีต=อไป 

 
มาตรา ๒๔  เจ!าของร!านจําหน=ายอาหารและหรือเคร่ืองด่ืมซึ่งจัดสถานท่ีไว!สําหรับ

บริการลูกค!าได!ในขณะเดียวกันไม=ตํ่ากว=าย่ีสิบคน ต!องจัดให!มีส!วมท่ีต!องด!วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง เพ่ือให!ลูกค!าใช!ในระหว=างเปVดทําการค!า 

ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=เจ!าของร!านจําหน=ายอาหารและหรือเคร่ืองด่ืมซึ่ง
จัดให!มีขึ้นในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป�นการเฉพาะคราว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๕  เจ!าของสถานีบริการการจําหน=ายนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกYาซสําหรับ
ยานพาหนะ ต!องจัดให!มีส!วมท่ีต!องด!วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

การดูแลรักษาสนามหญ!าและต!นไม!ในถนนและสถานสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๒๖  ห!ามมิให!ผู!ใดท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน 

ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณท่ีได!ปลูกหญ!าหรือต!นไม!ซึ่งราชการส=วนท!องถ่ินราชการส=วนอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจเป�นเจ!าของ 

 
มาตรา ๒๗  ห!ามมิให!ผู!ใดโค=นต!นไม! ตัด เด็ด หรือกระทําด!วยประการใด ๆ ให!เกิด

ความเสียหายหรือน=าจะเป�นอันตรายแก=ต!นไม! หรือใบ ดอก ผลหรือส=วนใดส=วนหน่ึงของต!นไม!ท่ีปลูกไว!
หรือข้ึนเองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=การกระทําของผู!ได!รับมอบหมายจากพนักงาน
เจ!าหน!าท่ี หรือผู!ได!รับอนุญาตเป�นหนังสือให!โค=นหรือตัดต!นไม!จากเจ!าพนักงานท!องถ่ิน 

 
มาตรา ๒๘  ห!ามมิให!ผู!ใดปล=อยหรือจูงสัตว4เข!าไปในบริเวณท่ีราชการส=วนท!องถ่ิน 

ราชการส=วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจได!ปลูกหรืออนุญาตให!ผู!อ่ืนปลูกหญ!าหรือต!นไม!ไว! และได!ปVดประกาศ
หรือป8กปOายห!ามไว! 

 
หมวด ๓ 

การห!ามท้ิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๒๙  ห!ามมิให!ผู!ใดถ=ายอุจจาระหรือป8สสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถาน

สาธารณะซึ่งมิใช=สถานท่ีที่ราชการส=วนท!องถ่ินได!จัดไว!เพ่ือการน้ัน 
 
มาตรา ๓๐  ห!ามมิให!ผู!ใดเท ปล=อยหรือระบายอุจจาระหรือป8สสาวะจากอาคารหรือ

ยานพาหนะลงในทางนํ้า 
 
มาตรา ๓๑  ห!ามมิให!ผู!ใด 
(๑) บ!วนหรือถ=มนํ้าลาย เสมหะ บ!วนนํ้าหมาก สั่งนํ้ามูก เทหรือท้ิงสิ่งใด ๆ ลงบน

ถนนหรือบนพ้ืนรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 
(๒) ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการส=วน

ท!องถ่ินได!จัดไว! 
 
มาตรา ๓๒  ห!ามมิให!ผู!ใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๑) ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 
(๒) ปล=อยปละละเลยให!มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชน

อาจเห็นได!จากท่ีสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๓  ห!ามมิให!ผู!ใดเท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบน

ถนนหรือในทางนํ้า 
ความในวรรคหน่ึงมิให!ใช!บังคับแก=เจ!าของ หรือผู!ครอบครองเรือหรืออาคารประเภท

เรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู=ในท!องท่ีท่ีเจ!าพนักงานท!องถ่ินยังไม=ได!จัดส!วมสาธารณะ หรือภาชนะสําหรับ
ท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
มาตรา ๓๔  ห!ามมิให!ผู!ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือป8สสาวะจากอาคารหรือ

ยานพาหนะลงในท่ีสาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 
 

หมวด ๓/๑ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย๗ 

   
 

มาตรา ๓๔/๑๘  การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนท่ีของ
ราชการส=วนท!องถ่ินใดให!เป�นหน!าท่ีและอํานาจของราชการส=วนท!องถ่ินน้ัน แต=ไม=รวมถึงองค4การ
บริหารส=วนจังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ราชการส=วนท!องถ่ินจะมอบหมายให!หน=วยงานของรัฐ 
หรือราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืนรวมท้ังองค4การบริหารส=วนจังหวัด หรือเอกชนเป�นผู!ดําเนินการหรือทํา
ร=วมกับราชการส=วนท!องถ่ินก็ได! ตามหลักเกณฑ4 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังน้ี การมอบให!เอกชนดําเนินการหรือร=วมดําเนินการดังกล=าว มิให!ถือ
ว=าเป�นการร=วมลงทุนตามกฎหมายว=าด!วยการให!เอกชนร=วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต=หลักเกณฑ4 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดดังกล=าว ต!องคํานึงถึงหลักเกณฑ4ตามกฎหมายว=าด!วย
การให!เอกชนร=วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด!วย 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีจัดเก็บได! ราชการส=วนท!องถ่ิน หรือหน=วยงานของรัฐหรือ
ราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืน รวมท้ังองค4การบริหารส=วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได!รับมอบหมายตามวรรคสอง 
ซึ่งดําเนินการจัดเก็บย=อมมีอํานาจนําไปดําเนินการ ใช! หรือหาประโยชน4ได!ตามข!อตกลงท่ีทําไว!
ระหว=างกันและตามหลักเกณฑ4 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามวรรคสอง 

                                                 
๗ หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา ๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ และ

มาตรา ๓๔/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของ
บ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ในกรณีท่ีราชการส=วนท!องถ่ินหรือองค4การบริหารส=วนจังหวัดได!รับมอบหมายจาก
ราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืนให!เป�นผู!ดําเนินการตามวรรคสอง มิให!ถือว=าเป�นการทํากิจการนอกเขตตาม
กฎหมายว=าด!วยการจัดต้ังองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ิน 

ให!เป�นหน!าท่ีของราชการส=วนท!องถ่ินท่ีจะเรียกเก็บค=าธรรมเนียมการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู!ท่ีเก่ียวข!องตามอัตราท่ีกําหนดในข!อกําหนดของท!องถ่ินซึ่งต!องไม=เกิน
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม=อันตรายตามกฎหมายว=าด!วยโรงงาน 
ให!เป�นไปตามกฎหมายว=าด!วยโรงงาน เว!นแต=ในกรณีท่ีมีของเสียอันตรายหรือของเสียไม=อันตรายปน
อยู=กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีราชการส=วนท!องถ่ินจัดเก็บ ให!ราชการส=วนท!องถ่ิน หรือหน=วยงานของรัฐ
หรือราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืนรวมท้ังองค4การบริหารส=วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได!รับมอบหมายให!จัดเก็บ 
แจ!งให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีตามกฎหมายว=าด!วยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายว=าด!วยโรงงานต=อไป 
ซึ่งพนักงานเจ!าหน!าท่ีดังกล=าวต!องเร่ิมดําเนินการภายในสามวันนับแต=วันท่ีได!รับแจ!ง เม่ือพ!น
กําหนดเวลาดังกล=าวหากพนักงานเจ!าหน!าท่ีน้ันยังมิได!ดําเนินการ ให!ราชการส=วนท!องถ่ิน หรือ
หน=วยงานของรัฐหรือราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืน รวมท้ังองค4การบริหารส=วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได!รับ
มอบหมายให!จัดเก็บ ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยน้ันตามท่ีเห็นสมควร และให!สันนิษฐานว=า
พนักงานเจ!าหน!าท่ีตามกฎหมายว=าด!วยโรงงานท่ีได!รับแจ!ง จงใจละเว!นการปฏิบัติหน!าท่ีโดยมิชอบ
เพ่ือให!เกิดความเสียหายแก=ผู!หน่ึงผู!ใด 

การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ4 วิธีการ หรือมาตรฐานไว!เป�นการเฉพาะ ให!เป�นหน!าท่ีของราชการส=วนท!องถ่ินท่ีจะต!อง
ปฏิบัติให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4 วิธีการ หรือมาตรฐานน้ันด!วย 

 
มาตรา ๓๔/๒๙  ผู!ใดประสงค4จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหา

ประโยชน4จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป�นธุรกิจหรือโดยได!รับประโยชน4ตอบแทนด!วย
การคิดค=าบริการต!องได!รับใบอนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ิน  ท้ังน้ี การขอรับใบอนุญาต การออก
ใบอนุญาต การต=ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4และวิธีการท่ีกําหนดในข!อกําหนดของท!องถ่ิน 

ใบอนุญาตท่ีออกให!ตามวรรคหน่ึงให!มีอายุดังต=อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให!มีอายุหน่ึงป5นับแต=

วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให!มีอายุห!าป5นับแต= วันท่ีออก

ใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน4จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให!มีอายุห!าป5นับ

แต=วันท่ีออกใบอนุญาต 
ผู!ใดได!รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงแล!ว ให!ถือว=าได!รับอนุญาตตามกฎหมายว=าด!วย

การสาธารณสุขแล!ว 
                                                 

๙ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของ
บ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๔/๓๑๐  เพ่ือประโยชน4ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ

คัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให!ราชการส=วนท!องถ่ินมีหน!าท่ีออกข!อกําหนดของ
ท!องถ่ิน ดังต=อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ4การจัดให!มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชน
ท่ีเปVดให!ประชาชนเข!าไปได! 

(๒) กําหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๓) กําหนดอัตราค=าธรรมเนียมในการให!บริการของราชการส=วนท!องถ่ิน หรือ

หน=วยงานของรัฐ หรือราชการส=วนท!องถ่ินอ่ืนรวมท้ังองค4การบริหารส=วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีราชการ
ส=วนท!องถ่ินมอบหมายให!ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม=เกินอัตรา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) กําหนดอัตราค=าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ไม=เกินอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๕) กําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเป�นเก่ียวข!องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให!
ถูกต!องด!วยสุขลักษณะ 

การปฏิบัติหน!าท่ีของราชการส=วนท!องถ่ินในการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ราชการส=วนท!องถ่ินต!องดําเนินการให!เป�นไปตามข!อกําหนดของท!องถ่ินตามวรรคหน่ึงด!วย  
ท้ังน้ี ให!ราชการส=วนท!องถ่ินมีหน!าท่ีจัดให!มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามท่ีสาธารณะและสถาน
สาธารณะให!เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

 
มาตรา ๓๔/๔๑๑  ให!เป�นหน!าท่ีของกรมส=งเสริมการปกครองท!องถ่ินท่ีจะเสนอแนะ 

แนะนํา และช=วยเหลือราชการส=วนท!องถ่ินในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ซึ่งต!องสอดคล!องกับแผนพัฒนาจังหวัด และในกรณีที่มีความจําเป�นต!องได!รับการอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ=นดิน ให!กรมส=งเสริมการปกครองท!องถ่ินเสนอความเห็นในการขอจัดต้ังงบประมาณ
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด!วย 

ในการจัดทําแผนงานโครงการตามวรรคหน่ึง ต!องมีข้ันตอนและกระบวนการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห4ผลกระทบสิ่งแวดล!อม ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว=าด!วยการส=งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล!อมด!วย 

ให!รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยต้ังคณะกรรมการกลางเพ่ือให!คําแนะนําและ
กํากับการดําเนินการของราชการส=วนท!องถิ่นในการดําเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
โดยคณะกรรมการดังกล=าวต!องประกอบด!วยผู!แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู!แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผู!แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู!แทนกรมส=งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ผู!แทนกรมส=งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล!อม และผู!แทนกรมอนามัย ในการน้ี จะต้ังผู!แทนจากหน=วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข!องด!วยก็ได! 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๔/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย

ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๓๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย

ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ให!ผู!ว=าราชการจังหวัดแต=งต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพ่ือให!คําแนะนําและกํากับการ
ดําเนินการของราชการส=วนท!องถ่ินในการดําเนินโครงการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตามท่ี
รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

 
หมวด ๔ 

การรักษาความเป�นระเบียบเรียบร!อย 
   

 
มาตรา ๓๕  ห!ามมิให!ผู!ใดกระทําด!วยประการใด ๆ ให!โคมไฟ ปOาย ศาลาท่ีพัก ม!าน่ัง 

ส!วม หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีราชการส=วนท!องถ่ิน ราชการส=วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได!จัดทําไว!เพ่ือสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใช!ประโยชน4ไม=ได! 

 
มาตรา ๓๖  ห!ามมิให!ผู!ใดป5นปSาย น่ัง หรือข้ึนไปบนร้ัว กําแพง ต!นไม!หรือสิ่งคํ้ายัน

ต!นไม!ในท่ีสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๗  ห!ามมิให!ผู!ใดยืน น่ัง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในท่ี

สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๘  ห!ามมิให!ผู!ใดเล=นว=าว ฟุตบอล ตะกร!อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือใน

สถานสาธารณะหรือส=วนหน่ึงส=วนใดของสถานสาธารณะท่ีมีประกาศของเจ!าพนักงานท!องถ่ินห!ามไว! 
 
มาตรา ๓๙  ห!ามมิให!ผู!ใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในท่ีสาธารณะ เว!นแต=

ได!รับหนังสืออนุญาตจากเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีหรือเป�นการกระทําของ 
ราชการส=วนท!องถ่ิน ราชการส=วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน=วยงานท่ีมีอํานาจ

กระทําได! หรือเป�นการวางไว!เพียงช่ัวคราว 
การติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในท่ีสาธารณะโดยมิได!มีหนังสืออนุญาตจาก

เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี หรือได!รับอนุญาตแต=มิได!ปฏิบัติให!เป�นไปตามหลักเกณฑ4ท่ี
กําหนดในการอนุญาต ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจสั่งให!ผู!กระทําการตาม
วรรคหน่ึง ปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาท่ีกําหนด ถ!าผู!น้ันละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัด
คําสั่งเจ!าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล!ว ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีต=อไป 

 
มาตรา ๔๐  ห!ามมิให!ผู!ใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ท่ีอาคารในลักษณะท่ี

สกปรกรกรุงรังหรือไม=เป�นระเบียบเรียบร!อยและมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได!จากท่ีสาธารณะ 
ถ!ามีกรณีดังกล=าวเกิดข้ึนให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีหนังสือ

เตือนให!เก็บหรือจัดทําให!เป�นท่ีเรียบร!อย ถ!าผู!ติดต้ัง เจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย 
นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจ!าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล!ว ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ิน
หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีต=อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๔๑  เจ!าของอาคารซึ่งต้ังอยู=ในระยะไม=เกินย่ีสิบเมตรจากขอบทางเดินรถท่ีมี

ผิวจราจรกว!างไม=ตํ่ากว=าแปดเมตร และท่ีผู!สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได!จาก
ถนนน้ัน ต!องดูแลรักษาอาคารน้ันมิให!สกปรกรกรุงรัง 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหน!าท่ีของเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๒๑๒  ในเขตกรุ งเทพมหานครให! เป� นอํ านาจของรัฐมนตรีว= าการ

กระทรวงมหาดไทยท่ีจะให!คําแนะนําผู!ว=าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาแก!ไขข!อบกพร=องใน
การดูแลรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยตามท่ีบัญญัติไว!ในพระราชบัญญัติน้ี 

ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค4การบริหารส=วนตําบล และองค4กรปกครองส=วน
ท!องถ่ินอ่ืนให!เป�นอํานาจของผู!ว=าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขต
องค4การบริหารส=วนจังหวัด 

 
มาตรา ๔๓๑๓  นายกองค4การบริหารส=วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค4การ

บริหารส=วนตําบล ผู!ว=าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู!บริหารองค4กรปกครองส=วน
ท!องถ่ินอ่ืน มีหน!าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีของพนักงานเจ!าหน!าท่ีซึ่งอยู=ในการ
ปกครองบังคับบัญชาของตน 

ในกรณีท่ีได!มีการมอบหมายให!รองนายกองค4การบริหารส=วนจังหวัดหรือปลัด
องค4การบริหารส=วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองค4การบริหารส=วนตําบล
หรือปลัดองค4การบริหารส=วนตําบล รองผู!ว=าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองนายกเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยา หรือรองผู!บริหารหรือปลัดขององค4กรปกครองส=วนท!องถ่ิน
อ่ืนช=วยปฏิบัติหน!าท่ีให!ผู!ได!รับมอบหมายมีหน!าท่ีรับผิดชอบเช=นเดียวกับผู!มอบหมาย 

 
มาตรา ๔๔  นอกจากอํานาจหน!าท่ีท่ีได!บัญญัติไว!ในพระราชบัญญัติน้ี ให!เจ!าพนักงาน

ท!องถ่ินและพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจหน!าท่ี ดังต=อไปน้ี 
(๑) โฆษณาให!ประชาชนได!ทราบถึงหน!าท่ีที่จะต!องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) สอดส=องและกวดขันไม=ให!มีการฝSาฝTนพระราชบัญญัติน้ีโดยเคร=งครัด 
(๓) ตักเตือนผู!กระทําความผิดหรือสั่งให!ผู!กระทําความผิดแก!ไขหรือขจัดความ

สกปรก หรือความไม=เป�นระเบียบหรือความไม=เรียบร!อยให!หมดไป 
(๔) จับกุมผู!กระทําความผิดซึ่งไม=เช่ือฟ8งคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๔๒ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบ

เรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๔๓ แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบ

เรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๕  เม่ือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึนในท!องท่ีใดและ
พนักงานเจ!าหน!าท่ีไม=อาจทราบตัวผู!กระทําผิด ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีของท!องถ่ินน้ันทุกคนร=วมกันขจัด
หรือแก!ไขไม=ให!สิ่งท่ีผิดกฎหมายปรากฏอยู=ในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต=อไป 

ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินจัดหาอุปกรณ4และอํานวยความสะดวกให!แก=พนักงาน
เจ!าหน!าท่ีในการปฏิบัติการ และให!วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ!าหน!าท่ีตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีได!จับกุมผู!กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให!พนักงาน

เจ!าหน!าท่ีแจ!งให!ผู!กระทําความผิดจัดการลบ ล!าง กวาด เก็บ ตกแต=ง ปรับปรุงสิ่งท่ีเป�นความผิดมิให!
ปรากฏอีกต=อไปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ!าผู!กระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให!คดีเป�นอันเลิก
กัน ถ!าผู!กระทําความผิดไม=ปฏิบัติตามพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายให!ผู!อ่ืนจัดทําให!
เกิดความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย และให!ผู!กระทําความผิดชดใช!ค=าใช!จ=ายในการเข!า
จัดทําความสะอาดหรือความเป�นระเบียบเรียบร!อยตามที่ได!ใช!จ=ายไปจริงให!แก=เจ!าพนักงานท!องถิ่น 
แต=การชดใช!ค=าใช!จ=ายไม=ลบล!างการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแก=ผู!กระทําความผิด 

 
มาตรา ๔๗  ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาห!ามเข!าหรืออยู=ใน

สถานสาธารณะ ประกาศน้ันให!ติดต้ังหรือแขวนไว!ในบริเวณสถานสาธารณะท่ีห!ามน้ันซึ่งเห็นได!ง=าย 
 
มาตรา ๔๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือผู!ซึ่ง

เจ!าพนักงานท!องถ่ินแต=งต้ังและพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบได! เม่ือผู!ต!องหาชําระค=าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบภายในสิบห!าวันแล!ว ให!ถือว=าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ!าผู!ต!องหาไม=ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล!วไม=ชําระค=าปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกล=าว ให!ดําเนินคดีเพ่ือฟOองร!องต=อไป 

ค=าปรับท่ีได!จากการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให!แบ=งแก=ผู!แจ!งตามมาตรา ๕๑ ก่ึงหน่ึง 
และพนักงานเจ!าหน!าท่ี เจ!าพนักงานจราจร หรือตํารวจท่ีปฏิบัติหน!าท่ีควบคุมการจราจร ผู!จับกุมอีกก่ึงหน่ึง 

 
มาตรา ๔๙  ภายใต!บังคับมาตรา ๔๘ วรรคสาม ค=าธรรมเนียมและค=าปรับท่ี

เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีให!เป�นรายได!ของราชการส=วนท!องถ่ิน 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว=า มีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินและพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจจับกุมผู!กระทํา
ความผิดหรือผู!ท่ีต!องสงสัยว=ากระทําความผิดน้ัน พร!อมด!วยยานพาหนะ เคร่ืองมือ และสิ่งของท่ีใช!ใน
การกระทําความผิดเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายได! 

ในการปฏิบัติหน!าท่ีให!เจ!าพนักงานท!องถ่ินและพนักงานเจ!าหน!าท่ีแสดงบัตร
ประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวข!องร!องขอ 

บัตรประ จํา ตัวพนักงานเจ! าหน! า ท่ี ให! เป� น ไปตามแบบท่ี รั ฐมนต รีว= าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีมีผู!กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ประชาชนผู!พบเห็น
อาจแจ!งความต=อพนักงานสอบสวน เจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี เพ่ือให!พนักงาน
สอบสวน เจ!าพนักงานท!องถ่ิน หรือพนักงานเจ!าหน!าท่ีดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ีโดยไม=ชักช!าและให!
ถือว=าประชาชนผู!พบเห็นการกระทําความผิดดังกล=าวเป�นผู!เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ผู!ใดฝSาฝTนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 

หรือฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามประกาศเจ!าพนักงานท!องถ่ินท่ีได!ประกาศตามมาตรา ๔๗ ต!องระวางโทษ
ปรับไม=เกินห!าร!อยบาท 

 
มาตรา ๕๓  ผู!ใดฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๘ 

ต!องระวางโทษปรับไม=เกินหน่ึงพันบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผู!ใดฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต!องระวางโทษปรับไม=เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๕๕  ผู!ใดขับข่ีรถซึ่งบรรทุกมูลสัตว4 กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมี

นํ้ามัน และวัตถุดังกล=าวได!ตกหล=น ปลิว ฟุOงกระจาย หรือร่ัวไหลลงบนถนน ต!องระวางโทษปรับไม=เกิน
สามพันบาท 

 
มาตรา ๕๖  ผู!ใดฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘  ต!องระวางโทษปรับไม=เกินห!าพันบาท 
 
มาตรา ๕๗  ผู!ใดฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๔ ต!องระวางโทษปรับไม=เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๘  ผู!ใดฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต!องระวางโทษ

ปรับไม=เกินสองพันบาท 
นอกจากต!องระวางโทษปรับตามวรรคหน่ึงแล!ว ผู!ฝSาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ 

หรือมาตรา ๒๕ ต!องระวางโทษปรับอีกวันละหน่ึงร!อยบาทเรียงรายวันจนกว=าจะได!ปฏิบัติให!ถูกต!อง
ตามกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๕๘/๑๑๔  ผู!ใดดําเนินกิจการเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได!
รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ต!องระวางโทษจําคุกไม=เกินหกเดือน หรือปรับไม=เกินห!าหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๘/๒๑๕  ผู!ใดไม=ปฏิบัติตามข!อกําหนดของท!องถ่ินซึ่งออกตามความใน

มาตรา ๓๔/๓ (๑) และ (๕) ต!องระวางโทษจําคุกไม=เกินหกเดือน หรือปรับไม=เกินห!าหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

ผู!มีหน!าท่ีหรือได!รับมอบหมายให!เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 
๓๔/๑ วรรคหน่ึงและวรรคสอง หรือผู!ได!รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ผู!ใดไม=ปฏิบัติตามข!อกําหนด
ของท!องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๔/๓ (๒) ต!องระวางโทษจําคุกไม=เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม=เกินห!าหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๙  พนักงานสอบสวน เจ!าพนักงานท!องถิ่นหรือพนักงานเจ!าหน!าที่ผู!ใด

ไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ต!องระวางโทษเช=นเดียวกับผู!กระทําความผิดตามท่ีมีการแจ!งความน้ัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๐  บรรดาคําขออนุญาตท่ีย่ืนไว!ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับและยัง

อยู=ในระหว=างการพิจารณาของเจ!าพนักงานท!องถ่ินหรือพนักงานเจ!าหน!าท่ี การอนุญาตและใบอนุญาต
ท่ีได!ให!ไว!ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับ หรือการปฏิบัติของผู!ขอรับใบอนุญาตตามท่ีได!รับ
ใบอนุญาต แล!วแต=กรณี ให!ถือว=าเป�นคําขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๑  อุทธรณ4ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบ

เรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ท่ีได!ย่ืนไว!ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับยังคงมีผลใช!ได!
ต=อไปจนกว=ารัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยจะได!วินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๖๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ซึ่งออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ให!คงใช!บังคับได!ต=อไป  ท้ังน้ี เพียงเท=าท่ีไม=ขัดหรือแย!งกับบทบัญญัติแห=งพระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู!รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท4 ป8นยารชุน 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย

ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๕ มาตรา ๕๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อย

ของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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อัตราค=าธรรมเนียม๑๖ 
   

 
๑. ค=าธรรมเนียมใบอนุญาตปVดแผ=นประกาศ 

หรือเขียนข!อความหรือภาพ ติดต้ัง เขียนปOาย 
หรือเอกสาร หรือท้ิงหรือโปรยแผ=นประกาศ 
เพ่ือโฆษณาแก=ประชาชน  ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 

๒. ค=าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บ 
และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค=าธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. ค=าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน4 
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕. ค=าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
๕.๑ การเก็บและขนมูลฝอย 

๕.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 
ไม=เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
เดือนละ  ๑๕๐ บาท 

๕.๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต=อเดือน 
เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๑๕๐ บาท 

๕.๒ การกําจัดมูลฝอย 
๕.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

ไม=เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
เดือนละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๒.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต=อเดือน 
เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๓ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต=อเดือน 
ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ เกิน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม 
หรือ ๑๘,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑๘ ลูกบาศก4เมตร 
ให!เก็บค=าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๑ และ ๕.๒ ได!อีก 

                                                 
๑๖ อัตราค=าธรรมเนียม แก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�น

ระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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โดยคิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร 
หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร ในอัตราหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๔ การเก็บและขนมูลฝอย 
หรือการกําจัดมูลฝอย ในลักษณะคร้ังคราว 
๕.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเป�นรายคร้ัง 

ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บและขนเป�นรายคร้ัง 
เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร 
หรือ ๑.๒ ลูกบาศก4เมตร 
ให!เก็บค=าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๔.๑ ได!อีก 
โดยคิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม 
หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก4เมตร 
ในอัตราหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๔.๓ การกําจัดมูลฝอยเป�นรายคร้ัง 
ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๔.๔ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีกําจัดเป�นรายคร้ัง 
เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร 
หรือ ๑.๒ ลูกบาศก4เมตร 
ให!เก็บค=าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๔.๓ ได!อีก 
โดยคิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม 
หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก4เมตร 
ในอัตราหน=วยละ  ๒๐๐ บาท 

๕.๕ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะคร้ังคราว 
๕.๕.๑ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป�นรายคร้ัง 

ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม 
หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๒๕๐ บาท 

๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีเก็บและขนเป�นรายคร้ัง 
เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
หรือ ๑ ลูกบาศก4เมตร ให!เก็บค=าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๕.๑ ได!อีก 
โดยคิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
หรือ ๑ ลูกบาศก4เมตร 
ในอัตราหน=วยละ  ๒๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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๕.๕.๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป�นรายคร้ัง 
ให!คิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม 
หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก4เมตร 
และให!เก็บหน=วยละ  ๓๐๐ บาท 

๕.๕.๔ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีกําจัดเป�นรายคร้ัง 
เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
หรือ ๑ ลูกบาศก4เมตร ให!เก็บค=าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๕.๓ ได!อีก 
โดยคิดเป�นหน=วย หน=วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
หรือ ๑ ลูกบาศก4เมตร 
ในอัตราหน=วยละ  ๓๐๐ บาท 

๕.๖ ในกรณีที่คํานวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล!ว 
เศษเกินก่ึงหน่ึงของหน=วยตามท่ีกําหนดใน 
๕.๑ ถึง ๕.๕ ให!คิดเป�นหน่ึงหน=วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป�นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการดําเนินงานด!านการรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมืองได!ใช!
บังคับมาเป�นเวลานาน ไม=เหมาะสมกับสภาวการณ4ป8จจุบันโดยเฉพาะในส=วนท่ีเก่ียวกับบทลงโทษและ
อํานาจหน!าท่ีของเจ!าพนักงานท!องถ่ิน เป�นเหตุให!การดําเนินการรักษาความสะอาดและความเป�น
ระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมืองไม=ได!ผลเท=าท่ีควร สมควรปรับปรุงกฎหมายว=าด!วยการรักษาความ
สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมืองเสียใหม=ให!เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป�นต!องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐๑๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป�นต!นไป 

 
มาตรา ๑๐  การบังคับใช!พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบ

เรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค4การบริหารส=วนจังหวัด และองค4กรปกครองส=วนท!องถ่ินอ่ืน ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก!ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช!บังคับให!เป�นไปตามมาตรา ๒ แห=งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๑๑  การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก!ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ให!ดําเนินการให!แล!วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช!บังคับ หากไม=สามารถ
ดําเนินการได! ให!รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรายงานเหตุผลท่ีไม=อาจดําเนินการได!ต=อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๑๒  ให!รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เป�นป8ญหาสําคัญระดับประเทศ แต=ป8จจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว!ใน
กฎหมายหลายฉบับและมีหน=วยงานท่ีรับผิดชอบหลายหน=วยงาน ทําให!ขาดการบูรณาการร=วมกัน
โดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต=ละประเภท 
อีกท้ังอัตราค=าธรรมเนียมในการให!บริการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีราชการส=วนท!องถ่ินจัดเก็บยัง
ไม=สอดคล!องกับค=าใช!จ=ายจริง  ดังน้ัน เพ่ือให!การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป�นไปอย=างมี

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๕ ก/หน!า ๑/๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน4สูงสุด สมควรกําหนดให!ราชการส=วนท!องถ่ินมีหน!าท่ีและอํานาจในการ
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กําหนดหลักเกณฑ4และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมการให!บริการ รวมท้ังกําหนดให!
ราชการส=วนท!องถ่ินมีอํานาจนําสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีจัดเก็บได!ไปใช!ประโยชน4หรือหาประโยชน4ได!  
จึงจําเป�นต!องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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สัญชัย/ปรับปรุง 
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
นุสรา/ปรับปรุง 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 


