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          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญตัิขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท า
หน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อพ้น
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
          ส าหรับองค์การบรหิารส่วนจังหวดั จะให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองค์การบรหิารส่วนจังหวัดใด ในท้องที่ใด 
มีบริเวณเพียงใด และจะให้ใช้บังคับท้ังหมดทุกมาตราหรือยกเว้นมาตราใด ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          ส าหรับองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง การใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 
 
          มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
          ที่สาธารณะ หมายความว่า  สาธารณสมบัติของแผน่ดินนอกจากท่ีรกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางน้ าด้วย 
          สถานสาธารณะ หมายความว่า  สถานท่ีที่จัดไวเ้ป็นสาธารณะส าหรับประชาชนใช้เพื่อการบันเทิง การพักผ่อน
หย่อนใจ หรือการชุมนุม   
         ถนน หมายความรวมถึง  ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได ้
          ทางน้ า หมายความว่า  ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอ่างเก็บน้ า แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง ค ู
ล าราง และหมายความรวมถึงท่อระบายน้ าด้วย 
          อาคาร หมายความว่า  ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ  ตลาด คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได ้ และหมายความรวมถึงอัฒจนัทร์ เขื่อน ประตูน้ า อุโมงค ์ หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย 
          สิ่งปฏิกลู หมายความว่า  อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซึ่งเป็นของโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
          มูลฝอย หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสตัว ์



หรือซากสตัว ์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้งสัตว ์หรือท่ีอื่น 
          ซากยานยนต ์หมายความว่า  รถยนต ์รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพ
จนไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงช้ินส่วนของรถ เครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า 
          (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          (4) ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
          (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับใน
เขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          พนักงานเจ้าหน้าที ่หมายความว่า 
          (1) ปลัดเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ปลัดสุขาภิบาล  ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอ าเภอ ส าหรับในเขตองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
          (4) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการเขต และผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) รองปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
          (6) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้
          ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า  เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายก าหนดให้เปน็ราชการส่วนท้องถิ่น 
          ข้อก าหนดของท้องถิ่น หมายความว่า  ข้อบัญญัต ิเทศบัญญัต ิหรือข้อบังคับซึ่งตราขึน้โดยราชการส่วน 
ท้องถิ่น 
 
          มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไมเ่กินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้ และก าหนด
กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้  ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของแต่ละกระทรวง 
          กฎกระทรวงน้ัน เมือ่ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด 1 

การรกัษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
    

 
          มาตรา 6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเท้าที่อยูต่ิดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร 
          ในกรณีที่เป็นตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจ าทุกวันหรือเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมหีน้าท่ี
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาด และให้ผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดมีหน้าท่ีรักษาความสะอาดบริเวณ
ตลาดทีต่นครอบครอง 
          ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี ้ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบรเิวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรือผู้
ครอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาด จะมอบหมายให้คนหน่ึงคนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีหน้าทีดู่แลรักษาความสะอาดแทนตนก็ได ้
และให้ผูไ้ดร้ับมอบหมายมีหนา้ที่และความรับผดิแทนผูม้อบหมาย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงาน



เจ้าหน้าท่ีไม่อาจหาตัวผู้รับมอบหมายได ้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และใหเ้จ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบรเิวณของอาคาร 
เจ้าของตลาด หรือผู้ครอบครองสว่นหน่ึงส่วนใดของตลาด เป็นผู้รับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรานี้ 
 
          มาตรา 7  ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรา 6 ให้บุคคลตามมาตรา 6 มีอ านาจแจ้งผู้กระท าการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินีม้ิให้กระท าการหรือให้แก้ไขการกระท าอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผูถู้กแจ้งหรือผู้ถูกห้าม   ไม่
ปฏิบัติตาม ให้รีบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าตนมไิด้กระท าความผิดตามมาตรานี ้
 
          มาตรา 8  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดนิผู้ใด 
          (1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเป็นเจา้ของหรือผู้ครอบครอง และ
ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหีย่วแหง้หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มสีิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย ในกระถางต้นไมห้รือท่ี
บริเวณภายนอกของอาคาร 
          (2) ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลกูไว้หรือท่ีขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมสีภาพรกรุงรัง 
หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิง่ปฏิกูลหรือมลูฝอยในบริเวณที่ดินของตน 
          ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้
 
          มาตรา 9  ห้ามมใิห้ผู้ใดอาบน้ าหรือซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึง่มิได้จดัไว้เพื่อการนั้น หรือใน
บริเวณทางน้ าท่ีเจา้พนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว ้
 
          มาตรา 10  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าไดต้่อเมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในหนังสืออนุญาตด้วย 
          การขออนุญาต การอนุญาต การก าหนดอัตราคา่ธรรมเนียม และการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องก าหนดให้ชัดเจนว่ากรณีใดพึง   อนุญาตไดห้รือ
อนุญาตไม่ได ้และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ด้วย 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น 
หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตัง้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืต้นไม้ เพียงเพ่ือให้ทราบช่ือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวแก่การเข้าไปและออกจากอาคารนั้น 
 
          มาตรา 11  การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมไิดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือ
ได้รับอนญุาตแต่มิได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาต ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
สั่งเป็นหนังสือให้ผูโ้ฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรอืภาพน้ันภายในเวลาที่ก าหนด 
          ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยหรือศลีธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพน้ันไดเ้องโดยคดิ
ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามทีไ่ด้ใช้จ่ายไปจริง 
 
          มาตรา 12  ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือท าให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใด ๆ ที่ก าแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม ้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ใน   ที่สาธารณะ เว้น



แต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้
 
          มาตรา 13  เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว ์กรวด หนิ ดิน เลน ทราย  สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถ
นั้นอยู่ในสภาพท่ีป้องกันมิให้มูลสตัว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างท่ีใช้   รถนั้น รวมทั้ง
ต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน 
          ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจราจรหรอืต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่ควบคุม
การจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับข่ีน ารถไปท่ีสถานตี ารวจ ที่ท าการขนสง่ หรือส านักงานขององค์การปกครอง   ท้องถิ่น และยึดรถนั้น
ไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจะช าระค่าปรับ 
 
          มาตรา 14  ห้ามมิให้ผู้ใด 
          (1) ปล่อยสัตว ์น าสัตว ์หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ 
          (2) ปล่อยใหส้ัตว์ถา่ยมูลบนถนนและมไิด้ขจดัมลูดังกล่าวให้หมดไป 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ไดร้ับหนังสืออนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้น าขบวนสัตว์หรือ 
ฝูงสัตว์หรือจูงสัตวไ์ปตามถนน และไดเ้สียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 
          มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต ์ รถจักรยานยนต ์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และท าให้ถนน
หรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
 
          มาตรา 16  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเตมิ หรือติดตั้งอุปกรณ์
รถยนต ์รถจักรยานยนต ์หรือล้อเลื่อน 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต ์ รถจักรยานยนต ์ หรือล้อเลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์
ช ารุดขณะใช้ถนน เพื่อให้รถหรือลอ้เลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป 
 
          มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใด 
          (1) กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าช ารุดเสยีหาย 
          (2) จอดหรือขับขีร่ถยนต ์ รถจักรยานยนต ์ หรือลอ้เลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับข่ีเพื่อเข้าไปใน
อาคารหรือมปีระกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ 
 
          มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ 
 
          มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวตัถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระท าในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร 
 
          มาตรา 20  ห้ามมิให้ผู้ใด 
          (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
          (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          (3) ขายหรือจ าหนา่ยสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต ์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรอืการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน
บริเวณทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผนัให้กระท าได้ในระหว่างวัน เวลาที่ก าหนดด้วยความเห็นชอบ
ของเจ้าพนักงานจราจร 



          มาตรา 21  ห้ามมิให้ผู้อยู่ในรถยนต์หรือผู้ขับข่ีหรอืผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต ์ ซื้อสินค้าที่ขายหรือจ าหน่ายใน
สถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวน้ถนนส่วนบุคคล 
 
          มาตรา 22  ห้ามมิให้ผู้ใดจูง ไล ่ หรือต้อนสัตวล์งไปในทางน้ าซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิด
ประกาศห้ามไว ้ณ บริเวณดังกลา่ว 
 
          มาตรา 23  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ า หรือกองไว ้หรือ
กระท าด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า 
          ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง จัดการขนย้ายวัตถดุังกล่าว
ออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และถ้าการกระท าผดิดังกล่าวเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ าหรือท าให้ท่อระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขินใหม้ีอ านาจสั่งให ้
ผู้กระท าการตามวรรคหน่ึงแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสูส่ภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขดัค าสั่งเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตามพระราชบญัญัตินี้
ต่อไป 
 
          มาตรา 24  เจา้ของร้านจ าหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มซึ่งจดัสถานท่ีไว้ส าหรับบริการลูกค้าได้ในขณะเดียวกัน
ไม่ต่ ากว่ายี่สิบคน ต้องจัดให้มีส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้ลูกค้าใช้ใน   ระหว่างเปดิท าการคา้ 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร้านจ าหนา่ยอาหารและหรือเครื่องดืม่ซึ่งจัดให้มีขึ้นในบริเวณงานเทศกาล
หรืองานใดเป็นการเฉพาะคราว 
 
          มาตรา 25  เจา้ของสถานีบริการการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซส าหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีส้วมทีต่้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ 

    
 
          มาตรา 26  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกลู มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณที่
ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอ่ืนหรือรฐัวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 
 
          มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ใดโค่นต้นไม ้ ตัด เด็ด หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ต้นไม ้ หรือใบ ดอก ผล หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของตน้ไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในท่ีสาธารณะหรือสถาน
สาธารณะ 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าของผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานเจา้หน้าท่ี หรือผู้ไดร้ับอนุญาตเป็น
หนังสือให้โค่นหรือตัดต้นไม้จากเจา้พนักงานท้องถิ่น 
          มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณทีร่าชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกจิ
ได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไมไ้ว ้และได้ปดิประกาศหรือปักป้ายห้ามไว ้
 

 
 



หมวด 3 
การห้ามทิ้งสิ่งปฏกิูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

    
 
          มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซึ่งมิใช่สถานท่ีที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้เพื่อการนั้น 
 
          มาตรา 30  ห้ามมิให้ผู้ใดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ า 
 
          มาตรา 31  ห้ามมิให้ผู้ใด 
         (1) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพ้ืนเรือ
โดยสาร 
          (2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว ้
          มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใด 
          (1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 
          (2) ปล่อยปละละเลยให้มสีิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในท่ีดนิของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจ้ากท่ีสาธารณะ 
          มาตรา 33  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า 
          ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จดัสว้มสาธารณะหรือภาชนะส าหรับทิง้สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
          มาตรา 34  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือใน
สถานสาธารณะ 
 

หมวด 4 
การรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    
 
          มาตรา 35  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอ่ืนใด  
ที่ราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกจิได้จัดท าไว้เพือ่สาธารณชน เกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได ้
 
          มาตรา 36  ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือข้ึนไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้หรือสิ่งค้ ายันต้นไม้ในท่ีสาธารณะ 
 
          มาตรา 37  ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะหรือนอนในที่สาธารณะ 
 
          มาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้ 
 
          มาตรา 39  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ หรือเป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกจิหรือ
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้หรือเป็นการวางไวเ้พียงช่ัวคราว 
         การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน



เจ้าหน้าท่ี หรือได้รับอนุญาตแตม่ิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการอนุญาต ใหเ้จา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมี
ความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตาม
พระราชบัญญัตินีต้่อไป 
 
          มาตรา 40  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ที่อาคาร ในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมสีภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 
          ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้เก็บหรือจดัท าให้เป็นท่ี
เรียบร้อย ถ้าผู้ติดตั้ง เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 
 
          มาตรา 41  เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดินรถทีม่ีผิวจราจรกว้างไม่ต่ ากว่าแปด
เมตร และทีผู่้สญัจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือบริเวณของอาคารได้จากถนนน้ัน ต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกปรกรกรุงรัง 
 

หมวด 5 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

    
 
          มาตรา 42  ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะให้ค าแนะน าผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแกไ้ขข้อบกพร่องในการดูแลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบญัญัตินี ้
          ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรบัในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
          มาตรา 43  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตร ี
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการ
ปกครองบังคับบัญชาของตน 
          ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ เทศมนตร ี หรือปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดสุขาภิบาล หรือผู้บรหิารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วย
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้ไดร้ับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย 
 
          มาตรา 44  นอกจากอ านาจหน้าที่ท่ีไดบ้ัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
          (1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝา่ฝืนพระราชบญัญัตินีโ้ดยเคร่งครดั 
          (3) ตักเตือนผู้กระท าความผิด หรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแกไ้ขหรือขจดัความสกปรกหรือความไม่เป็นระเบยีบหรือ
ความไมเ่รียบร้อยให้หมดไป 
          (4) จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งไมเ่ชื่อฟังค าตักเตือนและด าเนินคดตีามพระราชบัญญัตนิี้ 
 
          มาตรา 45  เมื่อมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินีเ้กิดขึ้นในท้องที่ใดและพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบ



ตัวผู้กระท าผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นทุกคนร่วมกันขจัดหรือแกไ้ขไม่ใหส้ิ่งที่ผิดกฎหมาย   ปรากฏอยู่ในท่ีสาธารณะ
หรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 
          ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการ และให้วาง
ระเบียบการปฏบิัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง 
 
          มาตรา 46  ในกรณีทีไ่ด้จับกมุผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท า
ความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที ่   ก าหนด ถ้า
ผู้กระท าความผดิยินยอมปฏิบัตติาม ให้คดีเป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าความผดิไมป่ฏิบัตติาม พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจจัดท าหรือ
มอบหมายใหผู้้อื่นจัดท าใหเ้กดิความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให ้   ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้า
จัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามทีไ่ด้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น แตก่ารชดใช้ค่าใช้จ่ายไมล่บล้าง
การกระท าความผดิหรือระงับการด าเนินคดีแก ่
ผู้กระท าความผดิ 
          มาตรา 47  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดเวลาห้ามเข้าหรืออยู่ในสถานสาธารณะ ประกาศนั้น
ให้ติดตั้งหรือแขวนไว้ในบริเวณสถานสาธารณะที่ห้ามนั้นซึ่งเห็นได้ง่าย 
 
          มาตรา 48  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและ
พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบได ้ เมื่อผูต้้องหาช าระค่าปรบัตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวัน   แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระคา่ปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
ด าเนินคดเีพื่อฟ้องร้องต่อไป 
          ค่าปรับทีไ่ด้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหนา้ที่ เจ้า
พนักงานจราจร หรือต ารวจที่ปฏิบตัิหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกมุอกีกึ่งหนึ่ง 
 
          มาตรา 49  ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบญัญัตินี้ให้
เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
          มาตรา 50  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสยัว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับกุมผู้กระท าความผดิหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดนั้นพร้อมด้วย
ยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระท าความผดิเพื่อด าเนินการตามกฎหมายได้ 
          ในการปฏิบตัิหน้าที ่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ   
          บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 
          มาตรา 51  ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญตัินี้ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดยไม่ชักช้า และให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระท าความผดิดังกล่าวเป็นผู้เสยีหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
 
 



หมวด 6 
บทก าหนดโทษ 

    
 
          มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศเจา้พนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา 47  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 
          มาตรา 53  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา 6 มาตรา 21 หรือมาตรา 28  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
พันบาท 
 
          มาตรา 54  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 26 
มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน
สองพันบาท 
 
          มาตรา 55  ผู้ใดขับข่ีรถซึ่งบรรทุกมลูสตัว ์กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมนี้ ามัน และวัตถุดังกลา่วไดต้ก
หล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสามพันบาท 
 
          มาตรา 56  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง  มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 
หรือมาตรา 18  ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพันบาท 
 
          มาตรา 57  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท 
 
          มาตรา 58  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองพันบาท 
          นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งร้อยบาทเรยีงรายวัน จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
 
         มาตรา 59  พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา 51  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามที่มีการแจ้งความนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
    

 
          มาตรา 60  บรรดาค าขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตและใบอนญุาตที่ได้ให้ไว้ก่อนวันท่ีพระราชบญัญัตินี้ใช้บังคับหรือการปฏิบตัิ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ไดร้ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณ ี ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี ้
 
          มาตรา 61  อุทธรณ์ตามพระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2503 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้วินิจฉัยช้ี



ขาด 
 
          มาตรา 62  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตริักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป   ทั้งนี ้ เพียงเท่าที่ไม่ขดัหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัตนิี้ 
 
   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท์ ปันยารชุน 
          นายกรัฐมนตร ี
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการ 
    
 
   ล าดบัท่ี                   ประเภท                  จ านวนเงิน 
 
     1.    คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ 
           หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตัง้ เขียนป้าย 
           หรือเอกสาร หรือท้ิงหรือโปรยแผน่ประกาศ 
           เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน                      200 บาท 
 
 
 
       
หมายเหตุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฉบับนี ้คือ เนือ่งจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจัจุบันโดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
บทลงโทษและอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นเหตุให้การด าเนินการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึน้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 


