
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา  ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให ใชบั งคับในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดใด ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับทั้งหมดทุกมาตราหรือ
ยกเวนมาตราใด ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับองคการปกครองทองถ่ินอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
การใชบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ที่สาธารณะ”  หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวาง

เปลา และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ําดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๕/หนา ๒๘/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สถานสาธารณะ”  หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเปนสาธารณะสําหรับประชาชน
ใชเพ่ือการบันเทิง การพักผอนหยอนใจ หรือการชุมนุม 

“ถนน”  หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทาง ทางขามตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวนบุคคล ซึ่งเจาของยินยอมให
ประชาชนใชเปนทางสัญจรได 

“ทางน้ํา”  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 หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
อัฒจันทร เข่ือน ประตูน้ํา อุโมงค หรือปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา อุจจาระ หรือปสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเปน
ของโสโครก หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน 

“ซากยานยนต”  หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เรือ 
ลอเล่ือน ยานพาหนะอื่นๆ ที่เส่ือมสภาพจนไมอาจใชการได และหมายความรวมถึงช้ินสวนของรถ 
เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา 
(๑)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖)  หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา 
(๑)  ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒)  ปลัดสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและนายอําเภอ สําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขตสําหรับ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕)  รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)   ผู ซึ่ ง เจ าพนักงานทอง ถ่ินแต งตั้ ง ให เปนพนักงานเจ าหน าที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน
ราชการสวนทองถ่ิน 

“ขอกําหนดของทองถ่ิน”  หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับ 
ซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การรักษาความสะอาดในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยูติดกับ
ทางเทา มีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 

ในกรณีที่เปนตลาดไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคาประจําทุกวันหรือ
เฉพาะคราว ใหเจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาดและใหผู
ครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดมีหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง 

ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
บริเวณของอาคาร เจาของตลาดหรือผูครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดจะมอบหมายใหคน
หนึ่งคนใดหรือหลายคนเปนผูมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได และใหผูไดรับ
มอบหมายมีหนาที่และความรับผิดแทนผูมอบหมาย ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรานี้และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับมอบหมายได ใหถือวาไมมีการมอบหมาย และให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารเจาของตลาดหรือผูครอบครองสวนหนึ่ง
สวนใดของตลาดเปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖ ใหบุคคลตามมาตรา ๖ มีอํานาจ

แจงผูกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้มิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหามไมปฏิบัติตาม ใหรีบแจงความตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑ เพ่ือใชเปนหลักฐานวาตนมิไดกระทําความผิดตามมาตรานี ้

 
มาตรา ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  วางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตน
เปนเจาของหรือผูครอบครองและปลอยปละละเลยใหตนไมเห่ียวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือ
ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร 

(๒)  ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือที่ข้ึนเองในที่ดินของ
ตนใหเห่ียวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
บริเวณที่ดินของตน 

ถาการปลอยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 
เจาของหรือผูครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถาน

สาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพ่ือการนั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศหามไว 
 
มาตรา ๑๐  การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่

สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและการงดเวน
คาธรรมเนียมในการขออนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใน
กฎกระทรวงดังกลาวตองกําหนดใหชัดเจนวากรณีใดพึงอนุญาตไดหรืออนุญาตไมได และกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการ
สวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปด
แผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพ่ือการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการ
เลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือตนไม เพียงเพื่อใหทราบชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขที่อาคาร 
หรือขอความอื่นเกี่ยวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น 

 
มาตรา ๑๑  การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผู
โฆษณาปลด ร้ือ ถอน ขูด ลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด 

ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด 
ร้ือ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจาย
ไปจริง 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  หามมิใหผูใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พนสี หรือทําใหปรากฏดวย
ประการใดๆ ซึ่งขอความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ตนไมหรือสวน
หนึ่งสวนใดของอาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการกระทําของราชการ
สวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได 

 
มาตรา ๑๓  เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิงปฏิกูล มูล

ฝอยหรือส่ิงอ่ืนใด ตองจัดใหรถนั้นอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือส่ิงดังกลาวตกหลน 
ร่ัวไหล ปลิว ฟุง กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถ
ร่ัวไหลลงบนถนน 

ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร
หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรมีอํานาจสั่งใหผูขับขี่นํารถไปที่สถานีตํารวจ ที่ทําการ
ขนสง หรือสํานักงานขององคการปกครองทองถ่ินและยึดรถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครอง
รถจะชําระคาปรับ 

 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใด 
(๑)  ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไดประกาศหามไว 
(๒)  ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินใหนําขบวนสัตวหรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนและไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความ
สะอาดตามขอกําหนดของทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือนบนถนน 

หรือสถานสาธารณะและทําใหถนนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผู ใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานท่ีซอม

เปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้งอุปกรณรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนต หรือ

ลอเล่ือนที่เครื่องยนตขัดของหรืออุปกรณชํารุดขณะใชถนนเพื่อใหรถหรือลอเล่ือนดังกลาวใชการ
ไดตอไป 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใด 
(๑)  กระทําดวยประการใดๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย 
(๒)  จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน บนทางเทา เวนแต

เปนการจอดหรือขับขี่เพ่ือเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอด
หรือขับขี่ได 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถาน
สาธารณะ 

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เวนแตเปนการ

กระทําในบริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานจราจร 

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

ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
(๓)  ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเล่ือน 

บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (๑) 

หรือ (๒) ในถนนสวนบุคคลหรือในบริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศ
ผอนผันใหกระทําไดในระหวางวัน เวลาที่กําหนด ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร 

 
มาตรา  ๒๑   ห ามมิ ให ผู อ ยู ใ นรถยนตห รือผู ขั บขี่ ห รือผู นั่ ง ซ อนท า ย

รถจักรยานยนตซื้อสินคาที่ขายหรือจําหนายในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวนถนนสวนบุคคล 
 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดจูง ไล หรือตอนสัตวลงไปในทางน้ําซึ่งเจาพนักงาน

ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ไดปดประกาศหามไว ณ บริเวณดังกลาว 
 
มาตรา ๒๓  หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุ

กอสรางลงในทางน้ํา หรือกองไว หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลง
ในทางน้ํา 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตาม
วรรคหนึ่งจัดการขนยายวัตถุดังกลาวออกไปใหหางจากทางน้ําภายในระยะเวลาที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่กําหนดและถาการกระทําผิดดังกลาวเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา
หรือทําใหทอระบายน้ํา คู คลอง ตื้นเขิน ใหมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งแกไขใหทาง
น้ําดังกลาวคืนสูสภาพเดิม ถาละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีสําหรับ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๒๔  เจาของรานจําหนายอาหารและหรือเคร่ืองดื่มซึ่งจัดสถานที่ไวสําหรับ

บริการลูกคาไดในขณะเดียวกันไมต่ํากวาย่ีสิบคน ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใหลูกคาใชในระหวางเปดทําการคา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของรานจําหนายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
ซึ่งจัดใหมีข้ึนในบริเวณงานเทศกาลหรืองานใดเปนการเฉพาะคราว 

 
มาตรา ๒๕  เจาของสถานีบริการการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซสําหรับ

ยานพาหนะ ตองจัดใหมีสวมที่ตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๒ 
การดูแลรักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ 

   
 

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน 
เลน ทราย หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณที่ไดปลูกหญาหรือตนไมซึ่งราชการสวนทองถ่ินราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจเปนเจาของ 

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดโคนตนไม ตัด เด็ด หรือกระทําดวยประการใดๆ ให

เกิดความเสียหายหรือนาจะเปนอันตรายแกตนไม หรือใบ ดอก ผลหรือสวนใดสวนหนึ่งของตนไม
ที่ปลูกไวหรือข้ึนเองตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทําของผูไดรับมอบหมายจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือใหโคนหรือตัดตนไมจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดปลอยหรือจูงสัตวเขาไปในบริเวณที่ราชการสวน

ทองถ่ิน ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจไดปลูกหรืออนุญาตใหผูอ่ืนปลูกหญาหรือตนไมไว และได
ปดประกาศหรือปกปายหามไว 

 
หมวด ๓ 

การหามทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถาน

สาธารณะซึ่งมิใชสถานที่ที่ราชการสวนทองถ่ินไดจัดไวเพ่ือการนั้น 
 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะจากอาคาร

หรือยานพาหนะลงในทางน้ํา 
 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใด 
(๑)  บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก ส่ังน้ํามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆ ลง

บนถนนหรือบนพื้นรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสวน
ทองถ่ินไดจัดไว 

 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูใด 
(๑)  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
(๒)  ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่

ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๓  หามมิใหผูใดเท หรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือส่ิงอ่ืนใด

ลงบนถนนหรือในทางน้ํา 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือหรืออาคาร

ประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยูในทองที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินยังไมไดจัดสวมสาธารณะ หรือ
ภาชนะสําหรับทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหผูใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปสสาวะจากอาคารหรือ

ยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 
 

หมวด ๔ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

   
 

มาตรา ๓๕  หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มา
นั่ง สวม หรือส่ิงอ่ืนใด ที่ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทําไวเพ่ือ
สาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว กําแพง ตนไมหรือส่ิงค้ํา

ยันตนไมในที่สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนใน

ที่สาธารณะ 
 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือ

ในสถานสาธารณะหรือสวนหนึ่งสวนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน
หามไว 

 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ เวน

แตไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทําของ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจ
กระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําการตามวรรคหนึ่งปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นละเลย เพิกเฉย 
นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ที่อาคารในลักษณะ

ที่สกปรกรกรุงรังหรือไมเปนระเบียบเรียบรอยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 
ถามีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือ

เตือนใหเก็บหรือจัดทําใหเปนที่เรียบรอย ถาผูติดตั้ง เจาของหรือผูครอบครองอาคารละเลย 
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจา
พนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

 
มาตรา ๔๑  เจาของอาคารซึ่งตั้งอยูในระยะไมเกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถ

ที่มีผิวจราจรกวางไมต่ํากวาแปดเมตร และท่ีผูสัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได
จากถนนนั้น ตองดูแลรักษาอาคารนั้นมิใหสกปรกรกรุงรัง 

 
หมวด ๕ 

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๒  ในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยที่จะใหคําแนะนําผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง
ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นใหเปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด 

 
มาตรา ๔๓  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัดในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหนาที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอยูในการปกครองบังคับ
บัญชาของตน 

ในกรณีที่ไดมีการมอบหมายใหรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ เทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล กรรมการ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาลหรือผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นชวยปฏิบัติหนาที่ใหผู
ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบเชนเดียวกับผูมอบหมาย 

 
มาตรา ๔๔  นอกจากอํานาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเจา

พนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครัด 
(๓)  ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความ

สกปรก หรือความไมเปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 
(๔)  จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งไมเ ช่ือฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๕  เมื่อมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทองที่ใด

และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทําผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถ่ินนั้นทุกคน
รวมกันขจัดหรือแกไขไมใหส่ิงที่ผิดกฎหมายปรากฏอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดหาอุปกรณและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการ และใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทําความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงส่ิงที่เปน
ความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูกระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตาม 
ใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และใหผูกระทํา
ความผิดชดใชคาใชจายในการเขาจัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใช
จายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทําความผิดหรือ
ระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 
มาตรา ๔๗  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดเวลาหามเขาหรืออยู

ในสถานสาธารณะ ประกาศนั้นใหติดตั้งหรือแขวนไวในบริเวณสถานสาธารณะที่หามนั้นซึ่งเห็นได
งาย 

 
มาตรา ๔๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผู

ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งและพนักงานสอบสวน มีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชําระ
คาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีเพ่ือฟองรองตอไป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามมาตรา ๕๑ 
ก่ึงหนึ่ง และพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผู
จับกุมอีกก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่

เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
จับกุมผูกระทําความผิดหรือผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิดนั้น พรอมดวยยานพาหนะ เครื่องมือ 
และส่ิงของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได 

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตร
ประจําตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ าหนาที่ ให เปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผูพบ

เห็นอาจแจงความตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือให
พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไม
ชักชาและใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือ

มาตรา ๓๘ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศเจาพนักงานทองถ่ินที่ไดประกาศตามมาตรา ๔๗ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๘ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ผูใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย 
หรือมีน้ํามัน และวัตถุดังกลาวไดตกหลน ปลิว ฟุงกระจาย หรือร่ัวไหลลงบนถนน ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามพันบาท 

 
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 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองพันบาท 
นอกจากตองระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันจนกวาจะไดปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๙  พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ผูใด

ไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามที่มีการแจงความนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๐  บรรดาคําขออนุญาตที่ย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ

ยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ การอนุญาตและ
ใบอนุญาตที่ไดใหไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาต
ตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาต การอนุญาตและใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๑  อุทธรณตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคง
มีผลใชไดตอไปจนกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไดวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๖๒  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง ซึ่งออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
๒๕๐๓ ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
 



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 
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตและคาบริการ 
 

ลําดบัที ่ ประเภท จํานวนเงนิ 

  บาท สตางค 
๑. คาธรรมเนียมใบอนุญาตปดเเผนประกาศ หรือเขียนขอความ

หรือภาพ ติดตั้ง เขียนปาย หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผน
ประกาศ เพ่ือโฆษณาแกประชาชน 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเก่ียวกับการดําเนินงานดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันโดยเฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับบทลงโทษและอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน เปนเหตุใหการดําเนินการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองไมไดผลเทาที่ควร สมควรปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเสียใหมใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๒๑/๑/๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


