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และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทา
หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1
พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อพ้น
กาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดใด ในท้องที่ใด
มีบริเวณเพียงใด และจะให้ใช้บังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือยกเว้นมาตราใด ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สาหรับองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง การใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ที่สาธารณะ หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางน้าด้วย
สถานสาธารณะ หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง การพักผ่อน
หย่อนใจ หรือการชุมนุม
ถนน หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
ทางน้า หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู
ลาราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้าด้วย
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูนา้ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย
สิ่งปฏิกลู หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์

หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้ งสัตว์ หรือที่อื่น
ซากยานยนต์ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพ
จนไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับใน
เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า
(1) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ปลัดสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอาเภอ สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการเขต และผู้ช่วยผู้อานวยการเขตสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) รองปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อกาหนดของท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึน้ โดยราชการส่วน
ท้องถิ่น
มาตรา 5
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยูต่ ิดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
ในกรณีที่เป็นตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจาทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาด และให้ผคู้ รอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณ
ตลาดทีต่ นครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรือผู้
ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด จะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าทีด่ ูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้
และให้ผไู้ ด้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดแทนผูม้ อบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร
เจ้าของตลาด หรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด เป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้
มาตรา 7
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอานาจแจ้งผู้กระทาการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินมี้ ิให้กระทาการหรือให้แก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผูถ้ ูกแจ้งหรือผู้ถูกห้าม
ไม่
ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระทาความผิดตามมาตรานี้
มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดนิ ผู้ใด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และ
ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหีย่ วแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มสี ิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย ในกระถางต้นไม้หรือที่
บริเวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง
หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึง่ มิได้จดั ไว้เพื่อการนั้น หรือใน
บริเวณทางน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนด
ในหนังสืออนุญาตด้วย
การขออนุญาต การอนุญาต การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกาหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึง อนุญาตได้หรือ
อนุญาตไม่ได้ และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น
หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตัง้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สั่งเป็นหนังสือให้ผโู้ ฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามทีไ่ ด้ใช้จ่ายไปจริง
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทาให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใด ๆ ที่กาแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ใน ที่สาธารณะ เว้น

แต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถ
นั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้ รถนั้น รวมทั้ง
ต้องป้องกันมิให้น้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรือตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุม
การจราจรมีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่นารถไปที่สถานีตารวจ ที่ทาการขนส่ง หรือสานักงานขององค์การปกครอง ท้องถิ่น และยึดรถนั้น
ไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะชาระค่าปรับ
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สัตว์ถา่ ยมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นาขบวนสัตว์หรือ
ฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทาให้ถนน
หรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์
ชารุดขณะใช้ถนน เพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชารุดเสียหาย
(2) จอดหรือขับขีร่ ถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปใน
อาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน
บริเวณทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่างวัน เวลาที่กาหนดด้วยความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซื้อสินค้าที่ขายหรือจาหน่ายใน
สถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิด
ประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้า หรือกองไว้ หรือ
กระทาด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้า
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าว
ออกไปให้ห่างจากทางน้าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด และถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้าหรือทาให้ท่อระบายน้า คู คลอง ตื้นเขินให้มีอานาจสั่งให้
ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้าดังกล่าวคืนสูส่ ภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป
มาตรา 24 เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานทีไ่ ว้สาหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกัน
ไม่ต่ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ใน ระหว่างเปิดทาการค้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดืม่ ซึ่งจัดให้มีขึ้นในบริเวณงานเทศกาล
หรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจ้าของสถานีบริการการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสาหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมทีต่ ้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ
มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกลู มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่
ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถาน
สาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณทีร่ าชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปดิ ประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้

หมวด 3
การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้า
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้าลาย เสมหะ บ้วนน้าหมาก สั่งน้ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือ
โดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มสี ิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดนิ ของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จดั ส้วมสาธารณะหรือภาชนะสาหรับทิง้ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือใน
สถานสาธารณะ
หมวด 4
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มาตรา 35 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอื่นใด
ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดทาไว้เพือ่ สาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กาแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ายันต้นไม้ในที่สาธารณะ
มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กาหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมี
ความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินตี้ ่อไป
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือจัดทาให้เป็นที่
เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถทีม่ ีผิวจราจรกว้างไม่ต่ากว่าแปด
เมตร และทีผ่ ู้สญ
ั จรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง
หมวด 5
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 42 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะให้คาแนะนาผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 43 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการ
ปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ เทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาล หรือผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย
มาตรา 44 นอกจากอานาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินโี้ ดยเคร่งครัด
(3) ตักเตือนผู้กระทาความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบียบหรือ
ความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 45 เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินเี้ กิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบ

ตัวผู้กระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมาย ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และให้วาง
ระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 46
ในกรณีทไี่ ด้จับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทา
ความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่ กาหนด ถ้า
ผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัตติ าม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัตติ าม พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทาหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ ผู้กระทาความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้า
จัดทาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามทีไ่ ด้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้าง
การกระทาความผิดหรือระงับการดาเนินคดีแก่
ผู้กระทาความผิด
มาตรา 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถานสาธารณะ ประกาศนั้น
ให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและ
พนักงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผูต้ ้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้
ดาเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป
ค่าปรับทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้า
พนักงานจราจร หรือตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 50 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดนั้นพร้อมด้วย
ยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อดาเนินการตามกฎหมายได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51
ในกรณีที่มีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทาความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด 6
บทกาหนดโทษ
มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท
มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา 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 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท
มาตรา 55 ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ามัน และวัตถุดังกล่าวได้ตก
หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17
หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวัน จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถกู ต้องตามกฎกระทรวง
มาตรา 59 พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 60 บรรดาคาขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือการปฏิบตั ิ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 61 อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2503 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้วินิจฉัยชี้

ขาด
มาตรา 62 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตริ ักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ
ลาดับที่
1.

ประเภท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ
หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตัง้ เขียนป้าย
หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน

จานวนเงิน

200 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบันโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทลงโทษและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นเหตุให้การดาเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามคํ า ว่ า “เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” “พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่” และ “ราชการส่วนท้องถิ่น” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

““เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการเขตและผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สําหรับ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น”
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้ง นี้ ในส่ ว นที่ เ กี่ย วกั บอํ า นาจหน้ าที่ ข องแต่ ล ะกระทรวง เว้ น แต่ ก ารออกกฎกระทรวงกํ า หนดอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย มและยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยให้ เ ป็ น อํ า นาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การออกกฎกระทรวงกํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
จะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บ
ลักษณะการเก็บ ขน และกําจั ดสิ่งปฏิกูลและมู ลฝอย รวมทั้ง ต้นทุนและความคุ้ มค่าในการเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก็ได้
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กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา
๓๔/๑ มาตรา ๓๔/๒ มาตรา ๓๔/๓ และมาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
“หมวด ๓/๑
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการหรือทําร่วมกับราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดดังกล่าว ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกอบด้วย
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดําเนินการจัดเก็บย่อมมีอํานาจ
นําไปดําเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทําไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามวรรคสอง
ในกรณี ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ รั บ มอบหมายจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ดําเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การจัด การของเสีย อัน ตรายและของเสียไม่อั นตรายตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้อ งถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวต้องเริ่มดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงาน
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เจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดําเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น
ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้
เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือมาตรฐานนั้นด้วย
มาตรา ๓๔/๒ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน กําจัด หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว
มาตรา ๓๔/๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้ประชาชน
เข้าไปได้
(๒) กําหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(๓) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) กําหนดการอื่นใดที่จําเป็นเกี่ยวข้อ งกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ
มาตรา ๓๔/๔ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะเสนอแนะ แนะนํ า
และช่ วยเหลื อ ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ในการจัด ทํ าแผนงานโครงการในการจัด การสิ่ง ปฏิกู ล และมู ล ฝอย
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการจัดทําแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กํ าหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยตั้ ง คณะกรรมการกลางเพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า และกํ า กั บ
การดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทน
กรมอนามัย ในการนี้จะตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ คํ า แนะนํ า และกํ า กั บ
การดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่จะให้คําแนะนําผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา ๔๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายกเมืองพัทยา
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หรือปลัดเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วยปฏิบัติหน้าที่
ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๑ และมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๘/๑ ผู้ใดดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๔/๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘/๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๔/๓ (๑)
และ (๕) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา ๓๔/๑
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔/๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๔/๓ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิก อัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและค่ าบริการท้ายพระราชบัญญั ติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๑๐ การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรี ยบร้อ ยของบ้ านเมือ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญ ญัติ นี้มี ผลใช้บั งคั บ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑ การดํ า เนิ น การออกกฎกระทรวงตามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

“อัตราค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ
หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย
หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บ
และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๕.๑ การเก็บและขนมูลฝอย
๕.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๑๕๐ บาท
๕.๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๑๕๐ บาท
๕.๒ การกําจัดมูลฝอย
๕.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
๒๐๐ บาท
๕.๒.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
ให้คดิ เป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๒๐๐ บาท
๕.๓ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
ตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ เกิน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม
หรือ ๑๘,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑๘ ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๑ และ ๕.๒ ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร
หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยละ
๒๐๐ บาท

- ๒ ๕.๔ การเก็บและขนมูลฝอย
หรือการกําจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว
๕.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๒๐๐ บาท
๕.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง
เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร
หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๔.๑ ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม
หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
๒๐๐ บาท
๕.๔.๓ การกําจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม
หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๒๐๐ บาท
๕.๔.๔ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กําจัดเป็นรายครั้ง
เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร
หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๔.๓ ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม
หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
๒๐๐ บาท
๕.๕ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว
๕.๕.๑ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม
หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๒๕๐ บาท
๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง
เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร
หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.๑ ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร
หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
๒๕๐ บาท

- ๓ ๕.๕.๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม
หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
๓๐๐ บาท
๕.๕.๔ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กําจัดเป็นรายครั้ง
เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร
หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก ๕.๕.๓ ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร
หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
๓๐๐ บาท
๕.๖ ในกรณีที่คํานวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว
เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กาํ หนดใน
๕.๑ ถึง ๕.๕ ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย”

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ การจั ดการสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอย
เป็นปัญหาสําคัญระดับประเทศ แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทําให้ขาดการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรกําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอํานาจในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก
เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งกําหนด
ให้ ราชการส่ วนท้ องถิ่ นมี อํ านาจนํ าสิ่ งปฏิ กู ลและมู ลฝอยที่ จั ดเก็ บได้ ไปใช้ ประโยชน์ ห รื อ หาประโยชน์ ไ ด้
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

