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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อพน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด จะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดใด
ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือยกเวนมาตราใด ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
สําหรับองคการปกครองทองถิ่นอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง การใชบังคับตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2503
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ที่สาธารณะ หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา และหมายความรวมถึงถนน
และทางน้ําดวย
สถานสาธารณะ หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชนใชเพื่อการบันเทิง การพักผอน
หยอนใจ หรือการชุมนุม
ถนน หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทางทางขามตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคลซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได
ทางน้ํา หมายความวา ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอางเก็บน้ํา แมน้ํา หวย หนอง คลอง คันคลอง บึง
คู ลําราง และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย

(1)
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อาคาร หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึงอัฒจันทร เขื่อน ประตูน้ํา อุโมงค หรือปายตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารดวย
สิ่งปฏิกูล หมายความวา อุจจาระ หรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูล
สัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
ซากยานยนต หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ ลอเลื่อน ยานพาหนะอื่น ๆ ที่
เสื่อมสภาพจนไมอาจใชการไดและหมายความรวมถึงชิ้นสวนของรถ เครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
เจาพนักงานทองถิ่น หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา
(1) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ปลัดสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และนายอําเภอ สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขต และผูชวยผูอํานวยการเขตสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
ขอกําหนดของทองถิ่น หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวน
ทองถิ่น
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยูติดกับทางเทา มีหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร
ในกรณีที่เปนตลาด ไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคาประจําทุกวันหรือเฉพาะคราว ใหเจาของตลาดมี
หนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาด และใหผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดมีหนาที่รักษาความ
สะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด
หรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาด จะมอบหมายใหคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเปนผูมีหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่และความรับผิดแทนผูมอบหมาย ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรานี้และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับมอบหมายได ใหถือวาไมมีการมอบหมาย และใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด หรือผูครอบครองสวนหนึ่ง
สวนใดของตลาด เปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้
มาตรา 7 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 6 ใหบุคคลตามมาตรา 6 มีอํานาจแจงผูกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้มิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหาม
ไมปฏิบัติตาม ใหรีบแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 51 เพื่อใชเปนหลักฐานวาตนมิไดกระทําความผิดตาม
มาตรานี้
มาตรา 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด
(1) วางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรือผูครอบครอง
และปลอยปละละเลยใหตนไมเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกระถาง
ตนไมหรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(2) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรก
รุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถาการปลอยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการนั้น
หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว
มาตรา 10 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย
การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม และการงดเวนคาธรรมเนียมในการขออนุญาต ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตองกําหนดใหชัดเจนวากรณีใดพึง อนุญาต
ไดหรืออนุญาตไมได และกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวน
ทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง
รัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผู

ครอบครองอาคารหรือตนไม เพียงเพื่อใหทราบชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความ
อื่นเกี่ยวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่
กําหนด
ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเอง
โดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
มาตรา 12 หามมิใหผูใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ ซึ่งขอความ ภาพ
หรือรูปรอยใด ๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ตนไม หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยูใน ที่
สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหนวยงานที่มีอํานาจ
กระทําได
มาตรา 13 เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ตองจัดให
รถนั้นอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือสิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุง กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใช รถ
นั้น รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาที่เจาพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
ควบคุมการจราจรมีอํานาจสั่งใหผูขับขี่นํารถไปที่สถานีตาํ รวจ ที่ทําการขนสง หรือสํานักงานขององคการปกครอง
ทองถิ่น และยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชําระคาปรับ
มาตรา 14 หามมิใหผูใด
(1) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว
(2) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนําขบวนสัตวหรือ
ฝูงสัตวหรือจูงสัตวไปตามถนน และไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา 15 หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทําให
ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้งอุปกรณ
รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนที่เครื่องยนตขัดของหรือ
อุปกรณชํารุดขณะใชถนน เพื่อใหรถหรือลอเลื่อนดังกลาวใชการไดตอไป
มาตรา 17 หามมิใหผูใด
(1) กระทําดวยประการใด ๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย
(2) จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา เวนแตเปนการจอดหรือขับขี่เพื่อเขาไปใน
อาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได

มาตรา 18 หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ
มาตรา 19 หามมิใหผูใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเวนแตเปนการกระทําในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
มาตรา 20 หามมิใหผูใด
(1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(2) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือในสถาน
สาธารณะ
(3) ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (1) หรือ (2) ในถนนสวนบุคคลหรือ
ในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําไดในระหวางวัน เวลาที่กําหนดดวยความ
เห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
มาตรา 21 หามมิใหผูอยูในรถยนตหรือผูขับขี่หรือผูนั่งซอนทายรถจักรยานยนต ซื้อสินคาที่ขายหรือจําหนายใน
สถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวนถนนสวนบุคคล
มาตรา 22 หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ได
ปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว
มาตรา 23 หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอสรางลงในทางน้ํา หรือกองไว
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง จัดการขนยายวัตถุ
ดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่กําหนด และถาการ
กระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําหรือทําใหทอระบายน้ํา คู คลอง ตื้นเขินใหมีอํานาจสั่งให
ผูกระทําการตามวรรคหนึ่งแกไขใหทางน้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีสําหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป
มาตรา 24 เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับบริการลูกคาไดใน
ขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อใหลูกคาใชใน
ระหวางเปดทําการคา
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดใหมีขึ้นในบริเวณงาน
เทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ ตองจัดใหมีสวมที่
ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ

มาตรา 26 หามมิใหผูใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอื่นใดใน
บริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ
มาตรา 27 หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหเกิดความเสียหายหรือนาจะเปน
อันตรายแกตนไม หรือใบ ดอก ผล หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไมที่ปลูกไวหรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือ
สถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของผูไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ หรือผูไดรับอนุญาต
เปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา 28 หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือ
รัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศหรือปกปายหามไว
หมวด 3
การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา 29 หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใชสถานที่ที่
ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น
มาตรา 30 หามมิใหผูใดเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ํา
มาตรา 31 หามมิใหผูใด
(1) บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก สั่งน้ํามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือ
โดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว
มาตรา 32 หามมิใหผูใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
มาตรา 33 หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ํา
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของหรือผูครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยูใน
ทองที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดจัดสวมสาธารณะหรือภาชนะสําหรับทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
มาตรา 34 หามมิใหผูใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือ
ในสถานสาธารณะ
หมวด 4
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรา 35 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่งอื่นใด
ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได

มาตรา 36 หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือสิ่งค้ํายันตนไมในที่สาธารณะ
มาตรา 37 หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ
มาตรา 38 หามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นหามไว
มาตรา 39 หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ให
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด
ถาผูนั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป
มาตรา 40 หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ
ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นให เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหเก็บหรือจัดทํา
ใหเปนที่เรียบรอย ถาผูติดตั้ง เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่ง
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป
มาตรา 41 เจาของอาคารซึ่งตั้งอยูในระยะไมเกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกวางไมต่ํากวา
แปดเมตร และที่ผูสัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจากถนนนั้น ตองดูแลรักษาอาคารนั้นมิใหสกปรก
รกรุงรัง
หมวด 5
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 42 ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะใหคําแนะนําผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่น ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
มาตรา 43 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด นายก
เทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งอยูในการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณีที่ไดมีการมอบหมายใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ เทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาล หรือผูบริหารองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นชวยปฏิบัติหนาที่ ใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับผูมอบหมาย
มาตรา 44 นอกจากอํานาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(3) ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไมเปนระเบียบ
หรือความไมเรียบรอยใหหมดไป
(4) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 45 เมื่อมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทองที่ใดและพนักงานเจาหนาที่ไมอาจ
ทราบตัวผูกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคนรวมกันขจัดหรือแกไขไมใหส่งิ ที่ผิดกฎหมาย ปรากฏอยู
ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป
ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ และให
วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 46 ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทํา
ความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายในระยะเวลาที่ กําหนด
ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจจัดทําหรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และให ผูกระทําความผิด
ชดใชคาใชจายในการเขาจัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงาน
ทองถิ่น แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิด
มาตรา 47 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถานสาธารณะ ประกาศ
นั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นซึ่งเห็นไดงาย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวัน แลว ใหถือ
วาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจาหนาที่
เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา 49 ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
มาตรา 50 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิดนั้น
พรอมดวยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรอง
ขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 51 ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความตอพนักงาน
สอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา และใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปน
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 52 ผูใดฝาฝนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามประกาศเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดประกาศตามมาตรา 47 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 53 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา 54 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 55 ผูใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ํามัน และวัตถุดังกลาวได
ตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท
มาตรา 56 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา
17 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 57 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา
33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 58 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวัน จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎกระทรวง
มาตรา 59 พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 51
ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 60 บรรดาคําขออนุญาตที่ยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ไดใหไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาต การอนุญาต และ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 61 อุทธรณตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2503 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีผลใชไดตอไปจนกวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะไดวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา 62 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2503 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบันโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทลงโทษและอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น เปนเหตุใหการดําเนินการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองไมไดผลเทาที่ควร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้

