พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรั บปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ ย กเลิ กพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2503
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ที่ ส าธารณะ” หมายความว่ า สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น นอกจากที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า และ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้าด้วย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 15/หน้า 28/28 กุมภาพันธ์ 2535
มาตรา 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

“สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อ การ
บันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม
“ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
“ทางน้า” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้า แม่น้า ห้วย หนอง
คลอง คันคลอง บึง คู ลาราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้าด้วย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้า อุโมงค์
หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็นของโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ซากยานยนต์” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะ
อื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”2 หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“พนักงานเจ้าหน้าที่”3 หมายความว่า
(1) ปลั ดองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดและรองปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ส าหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล

มาตรา 4 นิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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มาตรา 4 นิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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(3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
(4) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการเขตและผู้ช่วยผู้อานวยการเขต
สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สาหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“ราชการส่วนท้องถิ่น”4 หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ข้อ กาหนดของท้อ งถิ่น ” หมายความว่า ข้อ บัญ ญัติ เทศบัญ ญัติ หรือ ข้อ บัง คับ ซึ่ง ตราขึ้น
โดยราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 55 ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เว้นแต่ การออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจะ
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคานึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลาการจัดเก็บ ลักษณะ
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ก็ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแล
รักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
มาตรา 4 นิยามคาว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจาทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้
เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมี
หน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร
เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มี
การฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบั ติตามมาตรานี้และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัว ผู้รับมอบหมายได้ ให้ ถือว่าไม่มีการ
มอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารเจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของตลาดเป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้
มาตรา 7 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอานาจแจ้งผู้กระทาการฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตินี้มิให้กระทาการหรือให้แก้ไขการกระทาอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือ
ผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระทา
ความผิดตามมาตรานี้
มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือ
มีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่ส าธารณะ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้
เพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย

การขออนุญาต การอนุญาต การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการ
ขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกาหนดให้ชัดเจนว่า
กรณีใดพึงอนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ ใช้บังคับแก่การกระทาของราชการส่ ว นท้องถิ่น ราชการส่ ว นอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่ง
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร
เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่กาหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ
หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทาให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่ง
ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กาแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับ
ถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูล ฝอยหรือสิ่ง
อื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนน
ในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือตารวจที่
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่นารถไปที่สถานีตารวจ ที่ทาการขนส่ง หรือสานักงานของ
องค์การปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะชาระค่าปรับ
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด

(1) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้
ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นาขบวนสัตว์
หรือฝูงสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อ เลื่อนบนถนน หรือสถานสาธารณะ
และทาให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจั กรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์
ขัดข้องหรืออุปกรณ์ชารุดขณะใช้ถนนเพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชารุดเสียหาย
(2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่
เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทาในบริเวณที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจาหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรื อใน
สถานสาธารณะ
(3) ขายหรือจาหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วน
บุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่างวัน เวลา
ที่กาหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซื้อสินค้าที่ขาย
หรือจาหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้า
หรือกองไว้ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้า
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งจัดการขน
ย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
และถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าหรือทาให้ท่อระบายน้า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอานาจสั่ง
ให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้าดังกล่าวคืนสู่ สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัด
คาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรั บ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
มาตรา 24 เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สาหรับบริการลูกค้าได้
ในขณะเดียวกันไม่ต่ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้า
ใช้ในระหว่างเปิดทาการค้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดให้มีขึ้น
ในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจ้าของสถานีบริการการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสาหรับยานพาหนะ ต้องจัด
ให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่ง
อื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย
หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทาของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้
หมวด 3
การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่
สถานที่ทรี่ าชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในทางน้า
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้าลาย เสมหะ บ้วนน้าหมาก สั่งน้ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้น
รถหรือพืน้ เรือโดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จาก
ที่สาธารณะ

มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือ
ในทางน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่ง
จอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะสาหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่
สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ
หมวด 3/1
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย6
มาตรา 34/17 การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวั ด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือทาร่วมกับราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น ก็ ไ ด้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก ระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิ จ จา
นุ เบกษา ทั้งนี้ การมอบให้ เอกชนดาเนิ น การหรือร่ว มดาเนิน การดั งกล่ าว มิให้ ถือว่าเป็นการร่ว มลงทุ น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนดดังกล่าว ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด้วย
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่งดาเนินการจัดเก็บย่อม
มีอานาจนาไปดาเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดตามวรรคสอง
ในกรณีที่ราชการส่ วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ดาเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการทากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมาตรา 34/1 ถึงมาตรา 34/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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มาตรา 34/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมู ล ฝอยจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามอั ต ราที่ ก าหนดในข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยที่ร าชการส่ว นท้องถิ่น จัดเก็บ ให้ร าชการส่ว นท้องถิ่น หรือหน่ว ยงานของรัฐ หรือราชการส่ว นท้องถิ่นอื่น
รวมทั้ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด หรือ เอกชนที่ไ ด้รับ มอบหมายให้จัด เก็บ แจ้ง ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ต าม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเริ่ม
ดาเนิน การภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้
ดาเนิน การ ให้ร าชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น อื่น รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ดาเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้นตามที่เห็นสมควร
และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใด
การเก็ บ ขน และก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย
มาตรา 34/28 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน กาจัด หรือหาประโยชน์จากการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต และการออกใบแทนใบอนุญ าต ให้เ ป็น ไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตการรั บ ทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยให้ มีอายุห นึ่งปีนับแต่วันที่ อ อก
ใบอนุญาต
(2) ใบอนุญาตการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต
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มาตรา 34/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แล้ว
มาตรา 34/39 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ
ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ให้ มี ที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยในสถานที่ เ อกชนที่ เ ปิ ด ให้
ประชาชนเข้าไปได้
(2) กาหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(3) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริห ารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้
ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(4) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็นเกี่ย วข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น มีห น้ าที่จั ดให้ มีที่ร องรั บ สิ่ งปฏิกูล และมูล ฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้ เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ
มาตรา 34/410 ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ แนะนา และ
ช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการจัดทาแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขั้ นตอนและกระบวนการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อให้คาแนะนาและกากับการ
ดาเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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มาตรา 34/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 34/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย ในการนี้ จะ
ตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องด้วยก็ได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อให้คาแนะนาและกากับ การ
ดาเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
หมวด 4
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มาตรา 35 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่ง
อื่นใด ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดทาไว้เพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใช้
ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใ ดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กาแพง ต้นไม้หรือสิ่ งค้ายันต้นไม้ใ นที่
สาธารณะ
มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทาของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือ
เป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายใน
เวลาที่กาหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรัง
หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือ
จัดทาให้เป็นที่เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัด
คาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป
มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้าง
ไม่ต่ากว่าแปดเมตร และที่ผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคาร
นั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง
หมวด 5
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 4211 มาตรา 42 ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยที่จะให้คาแนะนาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็น
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 4312 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่ว น
ตาบล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายกเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยา
หรื อรองผู้ บ ริห ารหรื อปลั ดขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อื่นช่ว ยปฏิบัติห น้าที่ ให้ ผู้ ได้รับ มอบหมายมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย
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มาตรา 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

มาตรา 44 นอกจากอานาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่นและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(3) ตักเตือนผู้กระทาความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก หรือความ
ไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 45 เมื่อมีการกระทาความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิด
กฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 46 ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญ ญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้กระทาความผิ ดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ ปรากฏอีกต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตาม
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทาหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และให้ผู้กระทาความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดทาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้
จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระทาความผิดหรือระงับการดาเนินคดี
แก่ผู้กระทาความผิด
มาตรา 47 ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ า มเข้ า หรื อ อยู่ ใ นสถาน
สาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอานาจเปรียบเทียบได้ เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบภายใน
สิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยิ นยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป

ค่าปรั บที่ ได้ จากการเปรี ยบเทียบตามวรรคหนึ่ ง ให้ แบ่งแก่ผู้ แจ้ งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ ง และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา 49 ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 50 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผู้กระทาความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัย
ว่ากระทาความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อดาเนินการตาม
กฎหมายได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51 ในกรณีที่มีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความ
ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ดาเนิน การตามอานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้ พบเห็ นการกระทา
ความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 6
บทกาหนดโทษ
มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 55 ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสั ตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ามัน และ
วัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง
มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25
ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
มาตรา 58/113 ผู้ใดดาเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 34/2 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 58/214 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 34/3 (1)
และ (5) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 34/1 วรรค
หนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 34/3 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 59 พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตาม
มาตรา 51 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น
13
14

มาตรา 58/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มาตรา 58/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

บทเฉพาะกาล
มาตรา 60 บรรดาคาขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจ ารณาของเจ้ าพนั กงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ได้ให้ ไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุ ญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็น
คาขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 61 อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2503 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา 62 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บังคับได้
ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม15
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ
หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย
หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทาการเก็บ
15

ฉบับละ

200 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
ฉบับละ
4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ฉบับละ
5. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
5.1 การเก็บและขนมูลฝอย
5.1.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
5.1.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
ให้คดิ เป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
5.2 การกาจัดมูลฝอย
5.2.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย
ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ
5.2.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
5.3 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน
ตาม 5.1 หรือ 5.2 เกิน 3,600 กิโลกรัม
หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 5.1 และ 5.2 ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร
หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยละ

10,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

150 บาท

150 บาท

200 บาท

200 บาท

200 บาท

5.4 การเก็บและขนมูลฝอย
หรือการกาจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว
5.4.1 การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
5.4.2 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง
เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร
หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 5.4.1 ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม
หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
5.4.3 การกาจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
5.4.4 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กาจัดเป็นรายครั้ง
เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร
หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 5.4.3 ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม
หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
5.5 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หรือการกาจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว
5.5.1 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม
หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ

200 บาท

200 บาท

200 บาท

200 บาท

250 บาท

5.5.2 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง
เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 5.5.1 ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
5.5.3 การกาจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม
หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร
และให้เก็บหน่วยละ
5.5.4 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กาจัดเป็นรายครั้ง
เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 5.5.3 ได้อีก
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราหน่วยละ
5.6 ในกรณีที่คานวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว
เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามที่กาหนดใน
5.1 ถึง 5.5 ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

250 บาท

300 บาท

300 บาท

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทลงโทษและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นเหตุให้
การดาเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256016
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ไป
มาตรา 10 การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ า นเมื อ ง พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 2 แห่ ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 11 การดาเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา 12 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นปัญหา
สาคัญระดับประเทศ แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมู ลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทาให้ขาดการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรกาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอานาจในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก เก็บ
ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ รวมทั้งกาหนดให้ราชการส่วน
ท้ องถิ่ นมี อ านาจน าสิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอยที่ จั ดเก็ บได้ ไปใช้ ประโยชน์ หรื อหาประโยชน์ ได้ จึ งจ าเป็ นต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
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