พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง
พ.ศ. 2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที่ 47 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทา
หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อพ้นกาหนด
สามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
สาหรับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จะให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีบงั คับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัดใด
ในท้องที่ใด มีบริ เวณเพียงใด และจะให้ใช้บงั คับทั้งหมดทุกมาตราหรื อยกเว้นมาตราใด ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
สาหรับองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง การใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติน้ ีให้
เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศ
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2503
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
ที่สาธารณะ หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ า
ด้วย
สถานสาธารณะ หมายความว่า สถานที่ที่จดั ไว้เป็ นสาธารณะสาหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อการชุมนุม

ถนน หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย
สะพาน หรื อถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็ นทางสัญจรได้
ทางน้ า หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลาราง และ
หมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน เรื อ แพ ตลาด คลังสิ นค้า สานักงาน หรื อสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคล
อาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค์ หรื อป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารด้วย
สิ่ งปฏิกลู หมายความว่า อุจจาระ หรื อปั สสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอื่นใดซึ่งเป็ นของโสโครกหรื อมีกลิ่นเหม็น
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อซาก
สัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น
ซากยานยนต์ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่ องจักรกล เรื อ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่น ๆ ที่เสื่ อมสภาพจนไม่
อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่ องจักรกล หรื อยานพาหนะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า
(1) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สาหรับในเขตเทศบาล
(2) ปลัดสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และนายอาเภอ สาหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(4) ปลัดกรุ งเทพมหานคร ผูอ้ านวยการเขต และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการเขตสาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(5) รองปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูซ้ ่ ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อกาหนดของท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อข้อบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการส่วน
ท้องถิ่น
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
และกาหนดกิจการอื่นเพือ่

ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 6 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อบริ เวณของอาคารที่อยูต่ ิดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า
ที่อยูต่ ิดกับอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร
ในกรณี ที่เป็ นตลาด ไม่วา่ จะเป็ นตลาดที่ขายอาหารหรื อสิ นค้าประจาทุกวันหรื อเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแล
รักษาความสะอาดทางเท้าที่อยูต่ ิดกับตลาด และให้ผคู ้ รอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาดบริ เวณ
ตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรื อผู ้
ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด จะมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดหรื อหลายคนเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตน
ก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีหน้าที่และความรับผิดแทนผูม้ อบหมาย ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวผูร้ ับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อ
บริ เวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรื อผูค้ รอบครองส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของตลาด เป็ นผูร้ ับผิดในการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี้
มาตรา 7 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอานาจแจ้งผูก้ ระทาการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน้ ีมิให้
กระทาการหรื อให้แก้ไขการกระทาอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าผูถ้ ูกแจ้งหรื อผูถ้ ูกห้าม ไม่ปฏิบตั ิตาม ให้รีบแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพื่อใช้เป็ นหลักฐานว่าตนมิได้กระทาความผิดตามมาตรานี้
มาตรา 8 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อที่ดินผูใ้ ด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรื อปลูกต้นไม้ที่บริ เวณภายนอกอาคารที่ตนเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง และปล่อย
ปละละเลยให้ตน้ ไม้เหี่ ยวแห้งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอย ในกระถางต้นไม้หรื อที่
บริ เวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ตน้ ไม้หรื อธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรื อที่ข้ ึนเองในที่ดินของตนให้เหี่ ยวแห้งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อ
ปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในบริ เวณที่ดินของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผใู ้ ดอาบน้ าหรื อซักล้างสิ่ งใด ๆ บนถนน หรื อในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จดั ไว้เพื่อการนั้น หรื อใน
บริ เวณทางน้ าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้

มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปิ ด ทิ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทาได้ตอ่ เมื่อได้รับ
หนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่กาหนด
ในหนังสื ออนุญาตด้วย
การขออนุญาต การอนุญาต การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกาหนดให้ชดั เจนว่ากรณี ใดพึง อนุญาตได้หรื ออนุญาต
ไม่ได้ และกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ดว้ ย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของ
หน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรื อเป็ นการโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซ่ ึงราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น
หรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
หรื อต้นไม้ เพียงเพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรื อข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและ
ออกจากอาคารนั้น
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อได้รับ
อนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสื อให้ผโู ้ ฆษณาปลด รื้ อ ถอน ขูด ลบ หรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีขอ้ ความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรื อลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด รื้ อ ถอน ขูด ลบ หรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้นได้เองโดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริ ง
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผใู ้ ดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรื อทาให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่ งข้อความ ภาพ หรื อรู ปรอยใด
ๆ ที่กาแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ตน้ ไม้ หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยูต่ ิดกับถนนหรื ออยูใ่ น ที่สาธารณะ เว้นแต่เป็ น
การกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิ น ดิน เลน ทราย สิ่ งปฏิกลู มูลฝอยหรื อสิ่ งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยูใ่ น
สภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรื อสิ่ งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้ รถนั้น รวมทั้งต้อง
ป้ องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถ้ามีกรณี ดงั กล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรื อตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุม
การจราจรมีอานาจสัง่ ให้ผขู ้ บั ขี่นารถไปที่สถานีตารวจ ที่ทาการขนส่ง หรื อสานักงานขององค์การปกครอง ท้องถิ่น และยึดรถ
นั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองรถจะชาระค่าปรับ
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) ปล่อยสัตว์ นาสัตว์ หรื อจูงสัตว์ไปตามถนนหรื อเข้าไปในบริ เวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สตั ว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับหนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นาขบวนสัตว์หรื อ
ฝูงสัตว์หรื อจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสี ยค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกาหนดของท้องถิ่น
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผใู ้ ดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อนบนถนนหรื อสถานสาธารณะ และทาให้ถนนหรื อสถาน
สาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็ นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรื อติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์
รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อนที่เครื่ องยนต์ขดั ข้องหรื ออุปกรณ์ชารุ ด
ขณะใช้ถนน เพื่อให้รถหรื อล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชารุ ดเสี ยหาย
(2) จอดหรื อขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็ นการจอดหรื อขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรื อมี
ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรื อขับขี่ได้
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผใู ้ ดทิ้ง วาง หรื อกองซากยานยนต์บนถนนหรื อสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผใู ้ ดตั้ง วาง หรื อกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็ นการกระทาในบริ เวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) ปรุ งอาหาร ขายหรื อจาหน่ายสิ นค้าบนถนน หรื อในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรื อล้อเลื่อนเป็ นที่ปรุ งอาหารเพื่อขายหรื อจาหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรื อในสถานสาธารณะ
(3) ขายหรื อจาหน่ายสิ นค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อล้อเลื่อน บนถนนหรื อในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่การปรุ งอาหารหรื อการขายสิ นค้าตาม (1) หรื อ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรื อในบริ เวณที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทาได้ในระหว่างวัน เวลาที่กาหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้า
พนักงานจราจร
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผอู ้ ยูใ่ นรถยนต์หรื อผูข้ บั ขี่หรื อผูน้ งั่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซื้อสิ นค้าที่ขายหรื อจาหน่ายในสถาน
สาธารณะหรื อบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผใู ้ ดจูง ไล่ หรื อต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศ
ห้ามไว้ ณ บริ เวณดังกล่าว

มาตรา 23 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อทิ้งกรวด หิ น ดิน เลน ทราย หรื อเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า หรื อกองไว้ หรื อกระทา
ด้วยประการใด ๆ ให้วตั ถุดงั กล่าวไหลหรื อตกลงในทางน้ า
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ ให้ผกู ้ ระทาการตามวรรคหนึ่ง
จัดการขนย้ายวัตถุดงั กล่าว
ออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด และถ้าการกระทาผิดดังกล่าว
เป็ นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหรื อทาให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขินให้มีอานาจสัง่ ให้
ผูก้ ระทาการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคาสัง่ เจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
ต่อไป
มาตรา 24 เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรื อเครื่ องดื่มซึ่งจัดสถานที่ไว้สาหรับบริ การลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ต่ากว่า
ยีส่ ิ บคน ต้องจัดให้มีสว้ มที่ตอ้ งด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ใน ระหว่างเปิ ดทาการค้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของร้านจาหน่ายอาหารและหรื อเครื่ องดื่มซึ่งจัดให้มีข้ นึ ในบริ เวณงานเทศกาลหรื อ
งานใดเป็ นการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจ้าของสถานีบริ การการจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อก๊าซสาหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีสว้ มที่ตอ้ งด้วย
สุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญ้ าและต้ นไม้ ในถนนและสถานสาธารณะ

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผใู ้ ดทิ้งสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย หรื อเท หรื อกองกรวด หิ น ดิน เลน ทราย หรื อสิ่ งอื่นใดในบริ เวณที่ได้ปลูก
หญ้าหรื อต้นไม้ซ่ ึงราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้าของ
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผใู ้ ดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรื อกระทาด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสี ยหายหรื อน่าจะเป็ นอันตรายแก่
ต้นไม้ หรื อใบ ดอก ผล หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรื อขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทาของผูไ้ ด้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อให้โค่นหรื อตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผใู ้ ดปล่อยหรื อจูงสัตว์เข้าไปในบริ เวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่ วนอื่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรื ออนุญาตให้ผอู ้ ื่นปลูกหญ้าหรื อต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรื อปั กป้ ายห้ามไว้
หมวด 3
การห้ ามทิง้ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในทีส่ าธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 29 ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่ายอุจจาระหรื อปั สสาวะลงในที่สาธารณะหรื อสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นได้จดั ไว้เพื่อการนั้น
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเท ปล่อยหรื อระบายอุจจาระหรื อปัสสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะลงในทางน้ า
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) บ้วนหรื อถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สัง่ น้ ามูก เทหรื อทิ้งสิ่ งใด ๆ ลงบนถนนหรื อบนพื้นรถหรื อพื้นเรื อโดยสาร
(2) ทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรื อที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จดั ไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) ทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อทิ้งสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย น้ าโสโครกหรื อสิ่ งอื่นใดลงบนถนนหรื อในทางน้ า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเรื อหรื ออาคารประเภทเรื อนแพ ซึ่งจอดหรื ออยูใ่ นท้องที่ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จดั ส้วมสาธารณะหรื อภาชนะสาหรับทิ้งสิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
มาตรา 34 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อระบายอุจจาระหรื อปั สสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรื อในสถาน
สาธารณะ
หมวด 4
การรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย

มาตรา 35 ห้ามมิให้ผใู ้ ดกระทาด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้ าย ศาลาที่พกั ม้านัง่ ส้วม หรื อสิ่ งอื่นใด
ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจได้จดั ทาไว้เพื่อสาธารณชน เกิดความเสี ยหายหรื อใช้ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผใู ้ ดปี นป่ าย นัง่ หรื อขึ้นไปบนรั้ว กาแพง ต้นไม้หรื อสิ่ งค้ ายันต้นไม้ในที่สาธารณะ
มาตรา 37 ห้ามมิให้ผใู ้ ดยืน นัง่ หรื อนอนบนราวสะพานสาธารณะหรื อนอนในที่สาธารณะ
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรื อกีฬาใด ๆ บนถนน หรื อในสถานสาธารณะหรื อ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั้ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสื ออนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อเป็ นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรื อเป็ นการวางไว้เพียงชัว่ คราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรื อได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการอนุญาต ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ ให้ผกู ้ ระทาการตามวรรคหนึ่งปลดหรื อรื้ อถอนภายในเวลาที่กาหนด ถ้าผู ้
นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสัง่ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ ีต่อไป
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั้ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ่ งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุ งรังหรื อไม่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ
ถ้ามีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสื อเตือนให้เก็บหรื อจัดทา
ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ถ้าผูต้ ิดตั้ง เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคาสัง่
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ ีต่อไป
มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยูใ่ นระยะไม่เกินยีส่ ิ บเมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ากว่าแปดเมตร และ
ที่ผสู ้ ญ
ั จรไปมาอาจเห็นอาคารหรื อบริ เวณของอาคารได้จากถนนนั้น ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุ งรัง
หมวด 5
อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่

มาตรา 42 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นอานาจของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยที่จะให้คาแนะนาผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่ องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น ให้เป็ นอานาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด และของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
มาตรา 43 ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายก
เทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึงอยูใ่ นการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณี ที่ได้มีการมอบหมายให้รองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร หรื อปลัดกรุ งเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นายอาเภอ เทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาล หรื อผูบ้ ริ หารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผูม้ อบหมาย
มาตรา 44 นอกจากอานาจหน้าที่ที่ได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน้ ีโดยเคร่ งครัด
(3) ตักเตือนผูก้ ระทาความผิด หรื อสัง่ ให้ผกู ้ ระทาความผิดแก้ไขหรื อขจัดความสกปรกหรื อความไม่เป็ นระเบียบหรื อความ
ไม่เรี ยบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผูก้ ระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังคาตักเตือนและดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 45 เมื่อมีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีเกิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบตัว
ผูก้ ระทาผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่ วมกันขจัดหรื อแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผดิ กฎหมาย ปรากฏอยูใ่ นที่สาธารณะ
หรื อสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิการ
และให้วาง
ระเบียบการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 46 ในกรณี ที่ได้จบั กุมผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผกู ้ ระทาความผิดจัดการ
ลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุ งสิ่ งที่เป็ นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่ กาหนด ถ้าผูก้ ระทาความผิด
ยินยอมปฏิบตั ิตาม ให้คดีเป็ นอันเลิกกัน ถ้าผูก้ ระทาความผิดไม่ปฏิบตั ิตาม พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทาหรื อมอบหมายให้
ผูอ้ ื่นจัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และให้ ผูก้ ระทาความผิดชดใช้คา่ ใช้จ่ายในการเข้าจัดทาความ
สะอาดหรื อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริ งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการ
กระทาความผิดหรื อระงับการดาเนินคดีแก่
ผูก้ ระทาความผิด
มาตรา 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดเวลาห้ามเข้าหรื ออยูใ่ นสถานสาธารณะ ประกาศนั้นให้ติดตั้ง
หรื อแขวนไว้ในบริ เวณสถานสาธารณะที่หา้ มนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูซ้ ่ ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงาน
สอบสวนมีอานาจเปรี ยบเทียบได้ เมื่อผูต้ อ้ งหาชาระค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบภายในสิ บห้าวัน แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรี ยบเทียบหรื อเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีเพื่อ
ฟ้ องร้องต่อไป
ค่าปรับที่ได้จากการเปรี ยบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผแู ้ จ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
จราจร หรื อตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ควบคุมการจราจร ผูจ้ บั กุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา 49 ภายใต้บงั คับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรี ยบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ ีให้เป็ นรายได้
ของราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา 50 ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผูก้ ระทาความผิดหรื อผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยว่ากระทาความผิดนั้นพร้อมด้วย
ยานพาหนะ เครื่ องมือ และสิ่ งของที่ใช้ในการกระทาความผิดเพื่อดาเนินการตามกฎหมายได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา 51 ในกรณี ที่มีผกู ้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีประชาชนผูพ้ บเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่โดยไม่ชกั ช้า และให้ถือว่าประชาชนผูพ้ บเห็นการกระทาความผิดดังกล่าวเป็ นผูเ้ สี ยหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
หมวด 6
บทกาหนดโทษ

มาตรา 52 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรื อมาตรา 38 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 53 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรื อมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 54 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29
มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรื อมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 55 ผูใ้ ดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิ น ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรื อมีน้ ามัน และวัตถุดงั กล่าวได้ตกหล่น ปลิว
ฟุ้ งกระจาย หรื อรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา 56 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรื อมาตรา 18
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 57 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรื อ
มาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 58 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรี ยงรายวัน จนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง

มาตรา 59 พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 51
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 60 บรรดาคาขออนุญาตที่ยนื่ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับและยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
การอนุญาตและใบอนุญาตที่ได้ให้ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับหรื อการ
ปฏิบตั ิของผูข้ อรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นคาขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 61 อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ที่ได้ยนื่
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยจะได้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
มาตรา 62 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่ าบริการ
ลาดับที่
1.

ประเภท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิ ดแผ่นประกาศ
หรื อเขียนข้อความ หรื อภาพ ติดตั้ง เขียนป้ าย
หรื อเอกสาร หรื อทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศ
เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน

จานวนเงิน

200 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับบทลงโทษและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็ นเหตุให้การดาเนินการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมืองเสี ยใหม่ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

