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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัต ิ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕” 
 มาตรา๒ [๑ ] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใด ในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด และจะให้ใช้บังคับท้ังหมดทุกมาตราหรือยกเว้นมาตรา
ใด ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ส าหรับองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสองการใช้
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
 มาตรา๓ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๕๐๓ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และ
หมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย 
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 “สถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ท่ีจัดไว้เป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพื่อ
การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการชุมนุม 
 “ถนน” หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซ่ึงเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้
เป็นทางสัญจรได้ 
 “ทางน้ า ” หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย 
หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือ
ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน 
ประตูน้ า อุโมงค์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
 “ส่ิงปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซ่ึงเป็นของ
โสโครก หรือมีกล่ินเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว์
หรือที่อ่ืน 
 “ซากยานยนต์ ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเล่ือน 
ยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีเส่ือมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงช้ินส่วนของรถ 
เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า 
 (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
 (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถ่ิน ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถ่ินนั้น 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า 
 (๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (๒) ปลัดสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
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 (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายอ าเภอ ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 (๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขตและผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 (๕) รองปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (๖) ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ราชการส่วนท้องถ่ิน ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 “ข้อก าหนดของท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ ซ่ึงตราขึ้น
โดยราชการส่วนท้องถ่ิน 
 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

 มาตรา ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มี
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 
 ในกรณีที่เป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวันหรือเฉพาะ
คราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้ครอบครอง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 
 ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของ
อาคาร เจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดจะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใด
หรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่
และความรับผิดแทนผู้มอบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผู้รับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรือผู้
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ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารเจ้าของตลาดหรือผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด
เป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ 
 มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖ ให้บุคคลตามมาตรา ๖ มีอ านาจแจ้งผู้กระท า
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้มิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกห้ามไม่ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๕๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมิได้กระท าความผิดตามมาตรานี้ 
 มาตรา ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด 
 (๑) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ท่ีบริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร 
 (๒) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชท่ีตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้
เห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณ
ที่ดินของตน 
 ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซ่ึง
มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ประกาศห้ามไว้ 
 มาตรา ๑๐ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย 
 การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการงดเว้นค่าธรรมเนียม
ในการขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าว
ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึงอนุญาตได้หรืออนุญาตไม่ได้ และก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตไว้ด้วย 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนอ่ืน
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่น
ประกาศ ณ สถานที่ซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
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ต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืน
เกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น 
 มาตรา ๑๑ การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ 
ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด 
 ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รื้อ 
ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไป
จริง 
 มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใดๆ 
ซ่ึงข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ท่ีก าแพงท่ีติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถ่ิน 
ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ 
 มาตรา ๑๓ เจ้าของรถซ่ึงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรือ
ส่ิงอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพท่ีป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือส่ิงดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว 
ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างท่ีใช้รถนั้น รวมท้ังต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบน
ถนน 
 ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอ านาจส่ังให้ผู้ขับขี่น ารถไปท่ีสถานีต ารวจ ท่ีท าการขนส่ง 
หรือส านักงานขององค์การปกครองท้องถ่ินและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะ
ช าระค่าปรับ 
 มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินได้ประกาศห้ามไว้ 
 (๒) ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป ความในวรรคหนึ่ง
มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้น าขบวนสัตว์หรือฝูงสัตว์ หรือ
จูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
 มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือนบนถนน หรือสถาน
สาธารณะและท าให้ถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 



 145 

 มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปล่ียนแปลง ต่อ
เติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่
การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์ช ารุดขณะใช้ถนน
เพื่อให้รถหรือล้อเล่ือนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป 
 มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) กระท าด้วยประการใดๆ ให้ทางเท้าช ารุดเสียหาย 
 (๒) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอด
หรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ 
 มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ 
 มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระท าใน
บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานจราจร 
 มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
 (๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเล่ือนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบน
ถนนหรือในสถานสาธารณะ 
 (๓) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซ่ึงบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน บนถนน
หรือในสถานสาธารณะ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒) 
ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้
กระท าได้ในระหว่างวัน เวลาท่ีก าหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 
 มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซ้ือ
สินค้าท่ีขายหรือจ าหน่ายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล 
 มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศห้ามไว้ ณ บริเวณดังกล่าว 
 มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลง
ในทางน้ า หรือกองไว้ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง
จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดและถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหรือท าให้ท่อ
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ระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอ านาจส่ังให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืน
สู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
 มาตรา ๒๔ เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดสถานที่ไว้ส าหรับบริการ
ลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมท่ีต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ในระหว่างเปิดท าการค้า 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซ่ึงจัดให้
มีขึ้นในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 
 มาตรา ๒๕  เจ้าของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซส าหรับยานพาหนะ 
ต้องจัดให้มีส้วมท่ีต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๒ 
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 

 มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย 
หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินราชการส่วนอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 
 มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้เกิดความ
เสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ท่ีปลูกไว้
หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถ่ิน 
ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และได้ปิด
ประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ 

หมวด ๓ 
การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

 มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
ซ่ึงมิใช่สถานที่ท่ีราชการส่วนท้องถ่ินได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
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 มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือ
ยานพาหนะลงในทางน้ า 
 มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก ส่ังน้ ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆ ลงบนถนนหรือ
บนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร 
 (๒) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน
ได้จัดไว้ 
 มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
 (๒) ปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจ
เห็นได้จากที่สาธารณะ 
 มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือส่ิงอ่ืนใดลงบน
ถนนหรือในทางน้ า 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือน
แพ ซ่ึงจอดหรืออยู่ในท้องท่ีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะส าหรับท้ิง
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ
ลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 

หมวด ๔ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาท่ีพัก ม้านั่ง ส้วม 
หรือส่ิงอ่ืนใด ที่ราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจได้จัดท าไว้เพื่อสาธารณชน
เกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
 มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้หรือส่ิงค้ ายันต้นไม้
ในที่สาธารณะ 
 มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่
สาธารณะ 
 มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถาน
สาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินห้ามไว้ 
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 มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับ
หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระท าของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการ
วางไว้เพียงช่ัวคราว 
 การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจส่ังให้ผู้กระท าการ
ตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาท่ีก าหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิด
ฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
 มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใดๆ ท่ีอาคารในลักษณะที่สกปรก
รกรุงรังหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ  ถ้ามีกรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือจัดท าให้
เป็นที่เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัด
ค าส่ังเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
 มาตรา ๔๑ เจ้าของอาคารซ่ึงตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิว
จราจรกว้างไม่ต่ ากว่าแปดเมตร และที่ผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จาก
ถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง 

หมวด ๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

 มาตรา ๔๒ ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
มหาดไทยท่ีจะให้ค าแนะน าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ในเขต
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มาตรา ๔๓ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน 
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 ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ เทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล กรรมการ
สุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาลหรือผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้
ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย 
 มาตรา ๔๔ นอกจากอ านาจหน้าที่ท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
 (๓) ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือส่ังให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก 
หรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
 (๔) จับกุมผู้กระท าความผิดซ่ึงไม่เชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔๕ เมื่อมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในท้องท่ีใดและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัวผู้กระท าผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถ่ินนั้นทุกคนร่วมกัน
ขจัดหรือแก้ไขไม่ให้ส่ิงท่ีผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินจัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติการ และให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นความผิดมิให้
ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดีเป็นอันเลิก
กัน ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท า
ให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการ
เข้าจัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิด 
 มาตรา ๔๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถาน
สาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซ่ึงเห็นได้ง่าย 
 มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ซ่ึงเจ้า
พนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ เม่ือผู้ต้องหาช าระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบภายในสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
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 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ด าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป  ค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามวรรค
หนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา ๕๑ กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือต ารวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง 
 มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุม
ผู้กระท าความผิดหรือผู้ท่ีต้องสงสัยว่ากระท าความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และ
ส่ิงของท่ีใช้ในการกระท าความผิดเพื่อด าเนินการตามกฎหมายได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว
เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็นอาจ
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและ
ให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ได้ประกาศตามมาตรา ๔๗ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 มาตรา ๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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 มาตรา ๕๕ ผู้ใดขับขี่รถซ่ึงบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ ามัน 
และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามพันบาท 
 มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 
 นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ 
หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๙ พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามท่ีมีการแจ้งความนั้น 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๖๐ บรรดาค าขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่
ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 มาตรา ๖๑ อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป
จนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้วินิจฉัยชี้ขาด 
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 มาตรา ๖๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง ซ่ึงออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้คง
ใช้บังคับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวนเงิน 

  บาท สตางค์ 
๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดเเผ่นประกาศ หรือเขียนข้อความหรือ

ภาพ ติดตั้ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่น
ประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน ๒๐๐ - 

    
 
 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๐๓ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับบทลงโทษและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เป็นเหตุให้การด าเนินการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


