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เป็นปีที� 47 ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

          พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
          โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ:นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํ
หนา้ที�รัฐสภา ดงัต่อไปนี:  
 

          มาตรา 1  พระราชบญัญติันี: เรียกวา่ พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบญัญติันี:ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา เมื�อพน้กาํหนด
สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
          สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัินี:บงัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใด  
ในทอ้งที�ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใ้ชบ้งัคบัทั:งหมดทุกมาตราหรือยกเวน้มาตราใด ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
          สาํหรับองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นนอกจากที�ระบไุวใ้นวรรคหนึ�งและวรรคสอง การใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติันี:
ใหเ้ป็นไปตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
 

          มาตรา 3  ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
พ.ศ. 2503 
 

          มาตรา 4  ในพระราชบญัญติันี:  
          ที�สาธารณะ หมายความวา่  สาธารณสมบติัของแผน่ดินนอกจากที�รกร้างวา่งเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางนํ:าดว้ย 
          สถานสาธารณะ หมายความวา่  สถานที�ที�จดัไวเ้ป็นสาธารณะสาํหรับประชาชนใชเ้พื�อการบนัเทิง การพกัผอ่นหยอ่น
ใจ หรือการชุมนุม   



         ถนน หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทางทางขา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก ตรอก 
ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ�งเจา้ของยนิยอมใหป้ระชาชนใชเ้ป็นทางสญัจรได ้
          ทางนํ:า หมายความวา่  ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอา่งเก็บนํ:า แม่นํ:า หว้ย หนอง คลอง คนัคลอง บึง คู ลาํราง 
และหมายความรวมถึงท่อระบายนํ:าดว้ย 
          อาคาร หมายความวา่  ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน เรือ แพ  ตลาด คลงัสินคา้ สาํนกังาน หรือสิ�งปลกูสร้างอยา่งอื�นซึ�ง
บุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ และหมายความรวมถึงอฒัจนัทร์ เขื�อน ประตูนํ:า อุโมงค ์ หรือป้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมอาคารดว้ย 
          สิ�งปฏิกูล หมายความวา่  อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวตัถุอื�นใดซึ�งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ�นเหมน็ 
          มูลฝอย หมายความวา่  เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะที�ใส่อาหาร เถา้ มูลสตัว ์ หรือ
ซากสตัว ์รวมตลอดถึงสิ�งอื�นใดที�เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที�เลี:ยงสตัว ์หรือที�อื�น 
          ซากยานยนต ์หมายความวา่  รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ เครื�องจกัรกล เรือ ลอ้เลื�อน ยานพาหนะอื�น ๆ ที�เสื�อมสภาพจน
ไม่อาจใชก้ารไดแ้ละหมายความรวมถึงชิ:นส่วนของรถ เครื�องจกัรกล หรือยานพาหนะ 
          เจา้พนกังานทอ้งถิ�น หมายความวา่ 
          (1) นายกเทศมนตรี สาํหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาํหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ผูว้า่ราชการจงัหวดั สาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
          (4) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) ปลดัเมืองพทัยา สาํหรับในเขตเมืองพทัยา 
          (6) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นขององคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิ�น สาํหรับใน
เขตราชการส่วนทอ้งถิ�นนั:น 
          พนกังานเจา้หนา้ที� หมายความวา่ 
          (1) ปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล สาํหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ปลดัสุขาภิบาล  สาํหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนายอาํเภอ สาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
          (4) ปลดักรุงเทพมหานคร ผูอ้าํนวยการเขต และผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตสาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) รองปลดัเมืองพทัยา สาํหรับในเขตเมืองพทัยา 
          (6) ผูซึ้�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั:งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี:  
          ราชการส่วนทอ้งถิ�น หมายความวา่  เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นที�กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิ�น 
          ขอ้กาํหนดของทอ้งถิ�น หมายความวา่  ขอ้บญัญติั เทศบญัญติั หรือขอ้บงัคบัซึ�งตราขึ:นโดยราชการส่วน 
ทอ้งถิ�น 
 

          มาตรา 5  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบญัญติันี:  และใหมี้อาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัราคา่ธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญตัินี:  และกาํหนด



กิจการอื�นเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี:   ทั:งนี:  ในส่วนที�เกี�ยวกบัอาํนาจหนา้ที�ของแตล่ะกระทรวง 
          กฎกระทรวงนั:น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด 1 

การรักษาความสะอาดในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ 
    

 

          มาตรา 6  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที�อยูติ่ดกบัทางเทา้ มีหนา้ที�ดูแลรักษาความสะอาด
ทางเทา้ที�อยูติ่ดกบัอาคารหรือบริเวณของอาคาร 
          ในกรณีที�เป็นตลาด ไม่วา่จะเป็นตลาดที�ขายอาหารหรือสินคา้ประจาํทุกวนัหรือเฉพาะคราว ใหเ้จา้ของตลาดมีหนา้ที�
ดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ที�อยูติ่ดกบัตลาด และใหผู้ค้รอบครองส่วนหนึ�งส่วนใดของตลาดมีหนา้ที�รักษาความสะอาด
บริเวณตลาดที�ตนครอบครอง 
          ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี:  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจา้ของตลาด หรือผู ้
ครอบครองส่วนหนึ�งส่วนใดของตลาด จะมอบหมายใหค้นหนึ�งคนใดหรือหลายคนเป็นผูมี้หนา้ที�ดูแลรักษาความสะอาดแทนตน
ก็ได ้ และใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ที�และความรับผดิแทนผูม้อบหมาย ในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรานี:และ
พนกังานเจา้หนา้ที�ไม่อาจหาตวัผูรั้บมอบหมายได ้ ใหถื้อวา่ไม่มีการมอบหมาย และใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือ
บริเวณของอาคาร เจา้ของตลาด หรือผูค้รอบครองส่วนหนึ�ง 
ส่วนใดของตลาด เป็นผูรั้บผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรานี: 
 

          มาตรา 7  ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา 6 ใหบุ้คคลตามมาตรา 6 มีอาํนาจแจง้ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัินี: มิ
ใหก้ระทาํการหรือใหแ้กไ้ขการกระทาํอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติันี:  ถา้ผูถ้กูแจง้หรือผูถู้กหา้ม   ไม่ปฏิบตัิตาม ใหรี้บ
แจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ที�ตามมาตรา 51 เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานวา่ตนมิไดก้ระทาํความผิดตามมาตรานี: 
 

          มาตรา 8  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือที�ดินผูใ้ด 
          (1) วางกระถางตน้ไมบ้นทางเทา้หรือปลกูตน้ไมที้�บริเวณภายนอกอาคารที�ตนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครอง และปล่อย
ปละละเลยใหต้น้ไมเ้หี�ยวแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยใหมี้สิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอย ในกระถางตน้ไมห้รือที�
บริเวณภายนอกของอาคาร 
          (2) ปลอ่ยปละละเลยใหต้น้ไมห้รือธญัพืชที�ตนปลูกไวห้รือที�ขึ:นเองในที�ดินของตนใหเ้หี�ยวแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง 
หรือปล่อยปละละเลยใหมี้การทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในบริเวณที�ดินของตน 
          ถา้การปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบญัญติันี: 
 

          มาตรา 9  หา้มมิใหผู้ใ้ดอาบนํ:าหรือซกัลา้งสิ�งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ�งมิไดจ้ดัไวเ้พื�อการนั:น หรือใน
บริเวณทางนํ:าที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดป้ระกาศหา้มไว ้
 



          มาตรา 10  การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ:ง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที�สาธารณะ จะกระทาํไดต้่อเมื�อไดรั้บ
หนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�กาํหนด
ในหนงัสืออนุญาตดว้ย 
          การขออนุญาต การอนุญาต การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม และการงดเวน้ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดงักล่าวตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนวา่กรณีใดพึง   อนุญาตไดห้รือ
อนุญาตไม่ได ้และกาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตไวด้ว้ย 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�นราชการส่วนอื�นหรือรัฐวสิาหกิจหรือของ
หน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้หรือเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที�ซึ�งราชการส่วน 
ทอ้งถิ�นจดัไวเ้พื�อการนั:น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั:งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั:งสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งรัฐ 
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร
หรือตน้ไม ้ เพียงเพื�อใหท้ราบชื�อเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ชื�ออาคาร เลขที�อาคาร หรือขอ้ความอื�นเกี�ยวแก่การเขา้ไปและ
ออกจากอาคารนั:น 
 

          มาตรา 11  การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� หรือไดรั้บ
อนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในการอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือ 
พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลด รื:อ ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั:นภายในเวลาที�กาํหนด 
          ถา้การโฆษณาดงักล่าวตามวรรคหนึ�งมีขอ้ความหรือภาพที�มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจาร พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจปลด รื:อ ถอน ขดู ลบ หรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั:นไดเ้องโดยคดิ
คา่ใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามที�ไดใ้ชจ่้ายไปจริง 
 

          มาตรา 12  หา้มมิใหผู้ใ้ดขดู กระเทาะ ขีด เขียน พน่สี หรือทาํใหป้รากฏดว้ยประการใด ๆ ซึ�งขอ้ความ ภาพ หรือรูป
รอยใด ๆ ที�กาํแพงที�ติดกบัถนน บนถนน ที�ตน้ไม ้หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�อยูติ่ดกบัถนนหรืออยูใ่น   ที�สาธารณะ เวน้
แต่เป็นการกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของหน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้
 

          มาตรา 13  เจา้ของรถซึ�งใชบ้รรทุกสตัว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย  สิ�งปฏิกลู มูลฝอยหรือสิ�งอื�นใด ตอ้งจดัใหร้ถนั:นอยู่
ในสภาพที�ป้องกนัมิใหมู้ลสตัวห์รือสิ�งดงักลา่วตกหล่น รั�วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหวา่งที�ใช ้   รถนั:น รวมทั:ง
ตอ้งป้องกนัมิใหน้ํ:ามนัจากรถรั�วไหลลงบนถนน 
          ถา้มีกรณีดงักล่าวตามวรรคหนึ�งเกิดขึ:น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�เจา้พนกังานจราจรหรือตาํรวจที�ปฏิบติัหนา้ที�ควบคุม
การจราจรมีอาํนาจสั�งใหผู้ข้บัขี�นาํรถไปที�สถานีตาํรวจ ที�ทาํการขนส่ง หรือสาํนกังานขององคก์ารปกครอง   ทอ้งถิ�น และยดึรถ
นั:นไวจ้นกวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองรถจะชาํระคา่ปรับ 
 

          มาตรา 14  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ปล่อยสตัว ์นาํสตัว ์หรือจูงสตัวไ์ปตามถนนหรือเขา้ไปในบริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดป้ระกาศหา้มไว ้
          (2) ปล่อยใหส้ตัวถ่์ายมูลบนถนนและมิไดข้จดัมลูดงักล่าวใหห้มดไป 



          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นใหน้าํขบวนสตัวห์รือ 
ฝงูสตัวห์รือจูงสตัวไ์ปตามถนน และไดเ้สียคา่ธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิ�น 
 

          มาตรา 15  หา้มมิใหผู้ใ้ดลา้งรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทาํใหถ้นนหรือ
สถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 

          มาตรา 16  หา้มมิใหผู้ใ้ดใชส่้วนหนึ�งส่วนใดของถนนเป็นสถานที�ซ่อมเปลี�ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั:งอปุกรณ์
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือลอ้เลื�อน 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การแกไ้ขรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อนที�เครื�องยนตข์ดัขอ้งหรืออปุกรณ์
ชาํรุดขณะใชถ้นน เพื�อใหร้ถหรือลอ้เลื�อนดงักล่าวใชก้ารไดต้่อไป 
 

          มาตรา 17  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหท้างเทา้ชาํรุดเสียหาย 
          (2) จอดหรือขบัขี�รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ หรือลอ้เลื�อน บนทางเทา้ เวน้แต่เป็นการจอดหรือขบัขี�เพื�อเขา้ไปในอาคาร
หรือมีประกาศของเจา้พนกังานจราจรผอ่นผนัใหจ้อดหรือขบัขี�ได ้
 

          มาตรา 18  หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ:ง วาง หรือกองซากยานยนตบ์นถนนหรือสถานสาธารณะ 
 

          มาตรา 19  หา้มมิใหผู้ใ้ดตั:ง วาง หรือกองวตัถุใด ๆ บนถนนเวน้แต่เป็นการกระทาํในบริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ประกาศกาํหนดดว้ยความเห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 
 

          มาตรา 20  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาํหน่ายสินคา้บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
          (2) ใชร้ถยนตห์รือลอ้เลื�อนเป็นที�ปรุงอาหารเพื�อขายหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          (3) ขายหรือจาํหน่ายสินคา้ซึ�งบรรทกุบนรถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือลอ้เลื�อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินคา้ตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบคุคลหรือใน
บริเวณที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ประกาศผอ่นผนัใหก้ระทาํไดใ้นระหวา่งวนั เวลาที�กาํหนดดว้ยความ
เห็นชอบของเจา้พนกังานจราจร 
 

          มาตรา 21  หา้มมิใหผู้อ้ยูใ่นรถยนตห์รือผูข้บัขี�หรือผูน้ั�งซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์ ซื:อสินคา้ที�ขายหรือจาํหน่ายใน
สถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวน้ถนนส่วนบุคคล 
 

          มาตรา 22  หา้มมิใหผู้ใ้ดจูง ไล่ หรือตอ้นสัตวล์งไปในทางนํ:าซึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ไดปิ้ด
ประกาศหา้มไว ้ณ บริเวณดงักล่าว 
 



          มาตรา 23  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิ:งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก่อสร้างลงในทางนํ: า หรือกองไว ้ หรือ
กระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหว้ตัถุดงักลา่วไหลหรือตกลงในทางนํ:า 
          ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งใหผู้ก้ระทาํการตามวรรคหนึ�ง จดัการขนยา้ยวตัถุดงักล่าว
ออกไปใหห่้างจากทางนํ:าภายในระยะเวลาที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�กาํหนด และถา้การกระทาํผดิดงักลา่ว
เป็นอปุสรรคต่อการระบายนํ:าหรือทาํใหท่้อระบายนํ: า คู คลอง ตื:นเขินใหม้ีอาํนาจสั�งให ้
ผูก้ระทาํการตามวรรคหนึ�งแกไ้ขใหท้างนํ:าดงักล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถา้ละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผดิฐานขดัคาํสั�งเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีสาํหรับความผิดตามพระราชบญัญติันี:
ต่อไป 
 

          มาตรา 24  เจา้ของร้านจาํหน่ายอาหารและหรือเครื�องดื�มซึ�งจดัสถานที�ไวส้าํหรับบริการลกูคา้ไดใ้นขณะเดียวกนัไมต่ ํ�า
กวา่ยี�สิบคน ตอ้งจดัใหมี้สว้มที�ตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง เพื�อใหลู้กคา้ใชใ้น   ระหวา่งเปิดทาํการคา้ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้ของร้านจาํหน่ายอาหารและหรือเครื�องดื�มซึ�งจดัใหมี้ขึ:นในบริเวณงานเทศกาล
หรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 
 

          มาตรา 25  เจา้ของสถานีบริการการจาํหน่ายนํ:ามนัเชื:อเพลิงหรือก๊าซสาํหรับยานพาหนะ ตอ้งจดัใหม้ีสว้มที�ตอ้งดว้ย
สุขลกัษณะตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 

การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 
    

 

          มาตรา 26  หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ:งสิ�งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ�งอื�นใดในบริเวณที�ได้
ปลูกหญา้หรือตน้ไมซึ้�งราชการส่วนทอ้งถิ�นราชการส่วนอื�นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจา้ของ 
 

          มาตรา 27  หา้มมิใหผู้ใ้ดโคน่ตน้ไม ้ตดั เด็ด หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหเ้กิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอนัตราย
แก่ตน้ไม ้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของตน้ไมที้�ปลูกไวห้รือขึ:นเองตามธรรมชาติในที�สาธารณะหรือสถาน
สาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การกระทาํของผูไ้ดรั้บมอบหมายจากพนกังานเจา้หนา้ที� หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือใหโ้คน่หรือตดัตน้ไมจ้ากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
          มาตรา 28  หา้มมิใหผู้ใ้ดปล่อยหรือจูงสัตวเ์ขา้ไปในบริเวณที�ราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�น หรือ 
รัฐวสิาหกิจไดป้ลูกหรืออนุญาตใหผู้อื้�นปลูกหญา้หรือตน้ไมไ้ว ้และไดปิ้ดประกาศหรือปักป้ายหา้มไว ้
 

หมวด 3 

การห้ามทิ5งสิ*งปฏิกลูมูลฝอยในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ 



    

 

          มาตรา 29  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที�สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ�งมิใช่สถานที�ที�ราชการ
ส่วนทอ้งถิ�นไดจ้ดัไวเ้พื�อการนั:น 
 

          มาตรา 30  หา้มมิใหผู้ใ้ดเท ปลอ่ยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางนํ:า 
 

          มาตรา 31  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
         (1) บว้นหรือถ่มนํ:าลาย เสมหะ บว้นนํ: าหมาก สั�งนํ:ามูก เทหรือทิ:งสิ�งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื:นรถหรือพื:นเรือ
โดยสาร 
          (2) ทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที�ที�ราชการส่วนทอ้งถิ�นไดจ้ดัไว ้
          มาตรา 32  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
          (1) ทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยลงบนที�สาธารณะ 
          (2) ปล่อยปละละเลยใหมี้สิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยในที�ดินของตนในสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ 
          มาตรา 33  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือทิ:งสิ�งปฏิกูล มูลฝอย นํ:าโสโครกหรือสิ�งอื�นใดลงบนถนนหรือในทางนํ:า 
          ความในวรรคหนึ�งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ�งจอดหรืออยูใ่นทอ้งที�ที�
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นยงัไมไ่ดจ้ดัสว้มสาธารณะหรือภาชนะสาํหรับทิ:งสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
          มาตรา 34  หา้มมิใหผู้ใ้ดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที�สาธารณะหรือใน
สถานสาธารณะ 
 

หมวด 4 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    

 

          มาตรา 35  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ ใหโ้คมไฟ ป้าย ศาลาที�พกั มา้นั�ง สว้ม หรือสิ�งอื�นใด  
ที�ราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือรัฐวิสาหกิจไดจ้ดัทาํไวเ้พื�อสาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้
 

          มาตรา 36  หา้มมิใหผู้ใ้ดปีนป่าย นั�ง หรือขึ:นไปบนรั: ว กาํแพง ตน้ไมห้รือสิ�งค ํ:ายนัตน้ไมใ้นที�สาธารณะ 
 

          มาตรา 37  หา้มมิใหผู้ใ้ดยนื นั�ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที�สาธารณะ 
 

          มาตรา 38  หา้มมิใหผู้ใ้ดเลน่วา่ว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ 
ส่วนหนึ�งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที�มีประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหา้มไว ้
 

          มาตรา 39  หา้มมิใหผู้ใ้ดติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ในที�สาธารณะ เวน้แต่ไดรั้บหนงัสืออนุญาต 



จากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� หรือเป็นการกระทาํของราชการส่วนทอ้งถิ�น ราชการส่วนอื�นหรือ 
รัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานที�มีอาํนาจกระทาํได ้หรือเป็นการวางไวเ้พียงชั�วคราว 
          การติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ในที�สาธารณะโดยมิไดมี้หนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที� หรือไดรั้บอนุญาตแต่มไิดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในการอนุญาต ให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจสั�งใหผู้ก้ระทาํการตามวรรคหนึ�งปลดหรือรื:อถอนภายในเวลาที�กาํหนด ถา้ผู ้
นั:นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขดัคาํสั�งเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือ
พนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีตามพระราชบญัญติันี:ต่อไป 
 

          มาตรา 40  หา้มมิใหผู้ใ้ดติดตั:ง ตาก วาง หรือแขวนสิ�งใด ๆ ที�อาคาร ในลกัษณะที�สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีสภาพที�ประชาชนอาจเห็นไดจ้ากที�สาธารณะ 
          ถา้มีกรณีดงักล่าวเกิดขึ:นให ้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�มีหนงัสือเตือนใหเ้ก็บหรือจดัทาํ 
ใหเ้ป็นที�เรียบร้อย ถา้ผูติ้ดตั:ง เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขดัคาํสั�ง 
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินคดีตาม 
พระราชบญัญติันี:ต่อไป 
 

          มาตรา 41  เจา้ของอาคารซึ�งตั:งอยูใ่นระยะไม่เกินยี�สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที�มีผิวจราจรกวา้งไม่ตํ�ากวา่แปดเมตร 
และที�ผูส้ัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจ้ากถนนนั:น ตอ้งดูแลรักษาอาคารนั:นมิใหส้กปรกรกรุงรัง 
 

หมวด 5 

อํานาจหน้าที*ของเจ้าพนักงานท้องถิ*นหรือพนักงานเจ้าหน้าที* 
    

 

          มาตรา 42  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นอาํนาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยที�จะใหค้าํแนะนาํผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครเพื�อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที�
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี:  
          ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�น ใหเ้ป็นอาํนาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั และของ
ปลดักระทรวงมหาดไทยสาํหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

          มาตรา 43  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายก 
เทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลดัเมืองพทัยามีหนา้ที�รับผิดชอบการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี:ของพนกังาน
เจา้หนา้ที�ซึ� งอยูใ่นการปกครองบงัคบับญัชาของตน 
          ในกรณีที�ไดมี้การมอบหมายใหร้องผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลดักรุงเทพมหานคร รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
นายอาํเภอ เทศมนตรี หรือปลดัเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลดัสุขาภิบาล หรือผูบ้ริหารองคก์าร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นช่วยปฏิบติัหนา้ที� ใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ที�รับผิดชอบเช่นเดียวกบัผูม้อบหมาย 
 



          มาตรา 44  นอกจากอาํนาจหนา้ที�ที�ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญตัินี: ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�มี
อาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี: 
          (1) โฆษณาใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี:  
          (2) สอดส่องและกวดขนัไมใ่หมี้การฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี:โดยเคร่งครัด 
          (3) ตกัเตือนผูก้ระทาํความผดิ หรือสั�งใหผู้ก้ระทาํความผิดแกไ้ขหรือขจดัความสกปรกหรือความไมเ่ป็นระเบียบหรือ
ความไม่เรียบร้อยใหห้มดไป 
          (4) จบักมุผูก้ระทาํความผดิซึ�งไมเ่ชื�อฟังคาํตกัเตือนและดาํเนินคดีตามพระราชบญัญติันี:  
 
          มาตรา 45  เมื�อมีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี: เกิดขึ:นในทอ้งที�ใดและพนกังานเจา้หนา้ที�ไม่อาจทราบตวั
ผูก้ระทาํผิด ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�ของทอ้งถิ�นนั:นทุกคนร่วมกนัขจดัหรือแกไ้ขไมใ่หสิ้�งที�ผิดกฎหมาย   ปรากฏอยูใ่นที�
สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอ่ไป 
          ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นจดัหาอุปกรณ์และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ที�ในการปฏิบติัการ และใหว้าง
ระเบียบการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ที�ตามวรรคหนึ�ง 
 

          มาตรา 46  ในกรณีที�ไดจ้บักมุผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี:ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�แจง้ใหผู้ก้ระทาํความผิด
จดัการลบ ลา้ง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ�งที�เป็นความผิดมิใหป้รากฏอีกตอ่ไปภายในระยะเวลาที�   กาํหนด ถา้ผูก้ระทาํ
ความผิดยนิยอมปฏิบติัตาม ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนั ถา้ผูก้ระทาํความผิดไม่ปฏิบติัตาม พนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจจดัทาํหรือ
มอบหมายใหผู้อื้�นจดัทาํใหเ้กิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให ้   ผูก้ระทาํความผดิชดใชค่้าใชจ่้ายในการเขา้
จดัทาํความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที�ไดใ้ชจ่้ายไปจริงใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิ�น แต่การชดใชค้า่ใชจ่้ายไม่ลบ
ลา้งการกระทาํความผดิหรือระงบัการดาํเนินคดีแก่ 
ผูก้ระทาํความผดิ 
          มาตรา 47  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจประกาศกาํหนดเวลาหา้มเขา้หรืออยูใ่นสถานสาธารณะ ประกาศนั:นให้
ติดตั:งหรือแขวนไวใ้นบริเวณสถานสาธารณะที�หา้มนั:นซึ�งเห็นไดง้่าย 
 

          มาตรา 48  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันี:  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือผูซึ้�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั:งและ
พนกังานสอบสวนมีอาํนาจเปรียบเทียบได ้ เมื�อผูต้อ้งหาชาํระคา่ปรับตามที�เปรียบเทียบภายในสิบหา้วนั   แลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิก
กนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
          ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามที�เปรียบเทียบหรือเมื�อยนิยอมแลว้ไม่ชาํระคา่ปรับภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหด้าํเนินคดี
เพื�อฟ้องร้องต่อไป 
          คา่ปรับที�ไดจ้ากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ�ง ใหแ้บ่งแก่ผูแ้จง้ตามมาตรา 51 กึ�งหนึ�ง และพนกังานเจา้หนา้ที� เจา้
พนกังานจราจร หรือตาํรวจที�ปฏิบติัหนา้ที�ควบคุมการจราจร ผูจ้บักมุอีกกึ�งหนึ�ง 
 

          มาตรา 49  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 วรรคสาม คา่ธรรมเนียมและค่าปรับที�เปรียบเทียบตามพระราชบญัญติันี:ใหเ้ป็น
รายไดข้องราชการส่วนทอ้งถิ�น 



 

          มาตรา 50  ในกรณีที�มีการกระทาํความผดิหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี:  ให้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจจบักมุผูก้ระทาํความผิดหรือผูที้�ตอ้งสงสยัวา่กระทาํความผิดนั:นพร้อมดว้ย
ยานพาหนะ เครื�องมือ และสิ�งของที�ใชใ้นการกระทาํความผิดเพื�อดาํเนินการตามกฎหมายได ้
          ในการปฏิบติัหนา้ที� ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หนา้ที�แสดงบตัรประจาํตวัเมื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งร้องขอ   
          บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที� ใหเ้ป็นไปตามแบบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 

          มาตรา 51  ในกรณีที�มีผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี:ประชาชนผูพ้บเห็นอาจแจง้ความตอ่พนกังานสอบสวน 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� เพื�อใหพ้นกังานสอบสวน เจา้พนกังานทอ้งถิ�น   หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ดาํเนินการ
ตามอาํนาจหนา้ที�โดยไม่ชกัชา้ และใหถื้อวา่ประชาชนผูพ้บเห็นการกระทาํความผิดดงักลา่วเป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความอาญา 
 

หมวด 6 

บทกําหนดโทษ 
    

 

          มาตรา 52  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามประกาศ
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นที�ไดป้ระกาศตามมาตรา 47  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้ร้อยบาท 
 

          มาตรา 53  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ�งพนับาท 
 

          มาตรา 54  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 8 วรรคหนึ�ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 
มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสองพนับาท 
 

          มาตรา 55  ผูใ้ดขบัขี�รถซึ�งบรรทกุมูลสตัว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีนํ:ามนั และวตัถุดงักล่าวไดต้กหล่น 
ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั�วไหลลงบนถนน ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสามพนับาท 
 

          มาตรา 56  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 10 วรรคหนึ�ง  มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ�ง มาตรา 17 หรือมาตรา 
18  ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้พนับาท 
 

          มาตรา 57  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 13 วรรคหนึ�ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ�ง 
หรือมาตรา 34 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ�งหมื�นบาท 
 

          มาตรา 58  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
          นอกจากตอ้งระวางโทษปรับตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตอ้งระวางโทษ



ปรับอีกวนัละหนึ�งร้อยบาทเรียงรายวนั จนกวา่จะไดป้ฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวง 
 

         มาตรา 59  พนกังานสอบสวน เจา้พนกังานทอ้งถิ�น หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา 51  
ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูก้ระทาํความผิดตามที�มีการแจง้ความนั:น 
 

บทเฉพาะกาล 
    

 

          มาตรา 60  บรรดาคาํขออนุญาตที�ยื�นไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี:ใชบ้งัคบัและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้
พนกังานทอ้งถิ�นหรือพนกังานเจา้หนา้ที� การอนุญาตและใบอนุญาตที�ไดใ้หไ้วก่้อนวนัที�พระราชบญัญตัินี: ใชบ้งัคบัหรือการ
ปฏิบติัของผูข้อรับใบอนุญาตตามที�ไดรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถื้อวา่เป็นคาํขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญติันี: 
 

          มาตรา 61  อุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2503 ที�
ไดย้ื�นไวก่้อนวนัที�พระราชบญัญติันี:ใชบ้งัคบั ยงัคงมีผลใชไ้ดต่้อไปจนกวา่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจะไดว้นิิจฉัยชี:ขาด 
 

          มาตรา 62  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั�งซึ�งออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2503 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต้่อไป   ทั:งนี:  เพียงเท่าที�ไมข่ดัหรือแยง้กบั
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี: 
 

   ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
        อานนัท ์ปันยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 
 

 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ 
    

 

   ลาํดบัที�                   ประเภท                  จาํนวนเงิน 
 
     1.    คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผน่ประกาศ 
           หรือเขียนขอ้ความ หรือภาพ ติดตั:ง เขียนป้าย 
           หรือเอกสาร หรือทิ:งหรือโปรยแผน่ประกาศ 
           เพื�อโฆษณาแก่ประชาชน                      200 บาท 
 



 
 
       

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี:  คือ เนื�องจากพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  พ.ศ. 2503 ซึ�งเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานดา้นการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัโดยเฉพาะในส่วนที�
เกี�ยวกบับทลงโทษและอาํนาจหนา้ที�ของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น เป็นเหตใุหก้ารดาํเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมืองไม่ไดผ้ลเท่าที�ควร สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมืองเสียใหม่ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ:น  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี:  
 
 

 

 


