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พระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
------------ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร และ

เมืองพัทยา เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัดใด ในทองท่ีใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือยกเวนมาตราใด ให
กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับองคการปกครองทองถิ่นอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่งและวรรคสองการใช
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 

                                                           
๑
 รก.๒๕๓๕/๑๕/๒๘/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ท่ีสาธารณะ” หมายความวา  สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา และ

หมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย 
“สถานสาธารณะ” หมายความวา  สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชนใชเพื่อ

การบันเทิง การพักผอนหยอนใจ หรือการชุมนุม 
“ถนน” หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขามตามกฎหมาย

วาดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคล ซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปน
ทางสัญจรได 

“ทางนํ้า” หมายความวา  ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเล อางเก็บน้ํา แมน้ํา หวย 
หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลําราง และหมายความรวมถึงทอระบายน้ําดวย 

“อาคาร” หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน เรือ แพ ตลาด คลังสินคา สํานักงาน 
หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึงอัฒจันทร เขื่อน 
ประตูน้ํา อุโมงค หรอืปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา  อุจจาระ หรอืปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเปนของ
โสโครก หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรอืซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว
หรือที่อื่น 

“ซากยานยนต” หมายความวา  รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ ลอเล่ือน 
ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพจนไมอาจใชการได และหมายความรวมถึงชิ้นสวนของรถ เครื่องจักรกล
หรือยานพาหนะ 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตร ีสําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา 
(๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ปลัดสุขาภิบาล  สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและนายอําเภอ สําหรับในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขตสําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(๕) รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา  เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวน
ทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา  ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ ซ่ึงตรา
ขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี ้และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี ้ในสวนท่ีเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

------------ 
 

มาตรา ๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยูติดกับทางเทา มี
หนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ในกรณีที่เปนตลาดไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคาประจําทุกวันหรือเฉพาะคราว 
ใหเจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาดและใหผูครอบครองสวนหนึ่งสวน
ใดของตลาดมีหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของ
อาคาร เจาของตลาดหรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดจะมอบหมายใหคนหนึ่งคนใดหรือหลาย
คนเปนผูมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาท่ีและความรับผิด
แทนผูมอบหมาย ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับ
มอบหมายได ใหถือวาไมมีการมอบหมาย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร
เจาของตลาดหรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดเปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรานี ้

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖ ใหบุคคลตามมาตรา ๖ มีอํานาจแจง

ผูกระทําการฝาฝนพระราชบญัญัตินี้มิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิดตาม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัตินี้ ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหามไมปฏิบัติตาม ใหรีบแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๕๑ เพื่อใชเปนหลักฐานวาตนมิไดกระทําความผิดตามมาตรานี ้

 
มาตรา ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด 
(๑) วางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปน

เจาของหรือผูครอบครองและปลอยปละละเลยใหตนไมเห่ียวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละ
ละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร 

(๒) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชท่ีตนปลูกไวหรือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนให
เหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของ
ตน 

ถาการปลอยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ เจาของ
หรือผูครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  หามมิใหผูใดอาบนํ้าหรือซักลางส่ิงใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่ง

มิไดจัดไวเพื่อการนั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว 
 
มาตรา ๑๐  การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมและการงดเวนคาธรรมเนียม
ในการขออนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตอง
กําหนดใหชัดเจนวากรณีใดพึงอนุญาตไดหรืออนุญาตไมได และกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ไวดวย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ 
สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการ
โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพียงเพื่อใหทราบชื่อเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น 

 
มาตรา ๑๑  การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

พนักงานเจาหนาท่ี หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ให
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรอื
ลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลด รื้อ ถอน ขูด 
ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

 
มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวยประการ

ใดๆ ซ่ึงขอความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ตนไมหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวน
อื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําได 

 
มาตรา ๑๓  เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูลฝอยหรอื

ส่ิงอ่ืนใด ตองจัดใหรถน้ันอยูในสภาพท่ีปองกันมิใหมูลสัตวหรือส่ิงดังกลาวตกหลน ร่ัวไหล ปลิว ฟุง 
กระจายลงบนถนนในระหวางท่ีใชรถนั้น รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน 

ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงานจราจรหรือ
ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีควบคุมการจราจรมีอํานาจส่ังใหผูขับขี่นํารถไปท่ีสถานีตํารวจ ที่ทําการขนสง หรอื
สํานักงานขององคการปกครองทองถิ่นและยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชําระคาปรับ 

 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใด 
(๑) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นไดประกาศหามไว 
(๒) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนํา

ขบวนสัตวหรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนด
ของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนถนน หรอืสถาน

สาธารณะและทําใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอมเปล่ียนแปลง ตอ

เติม หรือติดตั้งอุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนท่ี

เครื่องยนตขัดของหรืออุปกรณชํารุดขณะใชถนนเพื่อใหรถหรือลอเลื่อนดังกลาว 
ใชการไดตอไป 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใด 
(๑) กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน บนทางเทา เวนแตเปนการจอด
หรือขับขี่เพื่อเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได 

 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดท้ิง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ 
 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดต้ัง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทําใน

บริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงาน
จราจร 

 
มาตรา ๒๐  หามมิใหผูใด 
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(๒) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหนายใหแกประชาชนบน

ถนนหรือในสถานสาธารณะ 
(๓) ขายหรือจําหนายสินคาซ่ึงบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน บนถนน

หรือในสถานสาธารณะ 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (๑) หรอื (๒) 

ในถนนสวนบุคคลหรือในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําได
ในระหวางวัน เวลาท่ีกําหนด ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร 

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูอยูในรถยนตหรือผูขับขี่หรือผูนั่งซอนทายรถจักรยานยนตซ้ือ

สินคาท่ีขายหรือจําหนายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวนถนนสวนบุคคล 
 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว 
 
มาตรา ๒๓  หามมิใหผูใดเทหรือท้ิงกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุกอสรางลง

ในทางน้ํา หรือกองไว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ํา 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง

จัดการขนยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่กําหนดและถาการกระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําหรือทําใหทอระบายน้ํา คู 
คลอง ตื้นเขิน ใหมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งแกไขใหทางน้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลย
เพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๔  เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับบริการ
ลูกคาไดในขณะเดียวกันไมต่ํากวายี่สิบคน ตองจัดใหมีสวมท่ีตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคา 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดให
มีขึ้นในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว 

 
มาตรา ๒๕  เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับยานพาหนะ 

ตองจัดใหมีสวมท่ีตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๒ 
การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ 

------------ 
 

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย 
หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจเปน
เจาของ 

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหเกิดความ

เสียหายหรือนาจะเปนอันตรายแกตนไม หรอืใบ ดอก ผลหรือสวนใดสวนหน่ึงของตนไมท่ีปลูกไวหรือข้ึน
เองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของผูไดรับมอบหมายจากพนักงาน
เจาหนาที ่หรือผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวนทองถิ่น 

ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอื่นปลูกหญาหรือตนไมไว และไดปดประกาศหรือ
ปกปายหามไว 

 
หมวด ๓ 

การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
------------ 

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ

ซึ่งมิใชสถานท่ีที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น 
 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคารหรือ

ยานพาหนะลงในทางน้ํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใด 
(๑) บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก ส่ังนํ้ามูก เทหรือท้ิงส่ิงใดๆ ลงบนถนน

หรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร 
(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสวนทองถิ่น

ไดจัดไว 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูใด 
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
(๒) ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจ

เห็นไดจากที่สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๓  หามมิใหผูใดเท หรือท้ิงส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือส่ิงอื่นใดลงบน

ถนนหรือในทางน้ํา 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือน

แพ ซึ่งจอดหรืออยูในทองที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นยังไมไดจัดสวมสาธารณะ หรือภาชนะสําหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล
หรอืมูลฝอย 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหผูใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะ

ลงในท่ีสาธารณะหรอืในสถานสาธารณะ 
 

หมวด ๔ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

------------ 
 

มาตรา ๓๕  หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม 
หรือส่ิงอ่ืนใด ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพื่อสาธารณชนเกิดความ
เสียหายหรือใชประโยชนไมได 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือส่ิงคํ้ายันตนไม

ในท่ีสาธารณะ 
 
มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในท่ี

สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรอืกีฬาใด ๆ บนถนน หรอืในสถาน

สาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นหามไว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในท่ีสาธารณะ เวนแตไดรับ
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีหรือเปนการกระทําของ 
ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําได หรือเปนการ
วางไวเพียงชั่วคราว 

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรค
หนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ที่อาคารในลักษณะที่สกปรก

รกรุงรังหรือไมเปนระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 
ถามีกรณีดังกลาวเกิดข้ึนใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนให

เก็บหรือจัดทําใหเปนที่เรียบรอย ถาผูติดตั้ง เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย เพกิเฉย นอกจากมี
ความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๔๑  เจาของอาคารซึ่งตั้งอยูในระยะไมเกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิว

จราจรกวางไมต่ํากวาแปดเมตร และที่ผูสัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารไดจากถนนนั้น 
ตองดูแลรักษาอาคารนั้นมิใหสกปรกรกรุงรัง 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี 
------------ 

 
มาตรา ๔๒  ในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยที่จะใหคําแนะนําผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นใหเปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
มาตรา ๔๓  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดในเขตองคการบริหารสวน

จังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอยูในการปกครองบังคับบัญชาของตน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีที่ไดมีการมอบหมายใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ เทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล 
ปลัดสุขาภิบาลหรือผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นชวยปฏิบัติหนาที่ใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่
รับผิดชอบเชนเดียวกับผูมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๔  นอกจากอํานาจหนาท่ีท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญตัินี้โดยเครงครัด 
(๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก 

หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 
(๔) จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญตัินี ้
 
มาตรา ๔๕  เมื่อมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทองที่ใดและ

พนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคนรวมกันขจัดหรือ
แกไขไมใหสิ่งที่ผิดกฎหมายปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติการ และใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงาน

เจาหนาที่แจงใหผูกระทําความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงส่ิงท่ีเปนความผิดมิให
ปรากฏอีกตอไปภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามใหคดีเปนอันเลิกกัน ถา
ผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการเขาจัดทําความ
สะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถิ่น แตการชดใช
คาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 
มาตรา ๔๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยูในสถาน

สาธารณะ ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นซึ่งเห็นไดงาย 
 
มาตรา ๔๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซ่ึงเจา

พนักงานทองถิ่นแตงตั้งและพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามมาตรา ๕๑ กึ่งหนึ่ง 
และพนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบ

ตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูกระทํา
ความผิดหรือผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิดนั้น พรอมดวยยานพาหนะ เคร่ืองมือ และสิ่งของที่ใชในการ
กระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อ
บุคคลท่ีเก่ียวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผูพบเห็นอาจ

แจงความตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชาและใหถือวาประชาชนผู
พบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
------------ 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ 

หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดประกาศตามมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๘ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๕  ผูใดขับข่ีรถซ่ึงบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีนํ้ามัน 
และวัตถุดังกลาวไดตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามพัน
บาท 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๕๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองพันบาท 
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ 

หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๙  พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
------------ 

 
มาตรา ๖๐  บรรดาคําขออนุญาตที่ยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูใน

ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ การอนุญาตและใบอนุญาตที่ไดใหไว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแต
กรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาต การอนุญาตและใบอนญุาตตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖๑  อุทธรณตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงมีผลใชไดตอไป
จนกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไดวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๖๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหคง
ใชบังคับไดตอไป  ท้ังน้ี เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตนิี้ 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาบริการ 
 

จํานวนเงิน  
ลําดับท่ี 

 
ประเภท บาท สตางค 

 
๑. 

 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตปดเเผนประกาศ หรือเขียนขอความ
หรือภาพ ติดต้ัง เขียนปาย หรือเอกสาร หรอืท้ิงหรอื 
โปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณาแกประชาชน 
 

 
 
 
๒๐๐ 

 
 
 
- 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองไดใชบังคับมาเปน
เวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบนัโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทลงโทษและอํานาจหนาที่ของ
เจาพนักงานทองถิ่น เปนเหตุใหการดําเนินการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองไมไดผลเทาท่ีควร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 
ภคิน/ีแกไข 

๒๑/๑/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
 


