พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง
พ.ศ. 2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
เป็ นปี ที 47 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข:นึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ทํา
หน้าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี:
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน: ีเรี ยกว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัติน: ีให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมือพ้นกําหนด
สามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
สําหรับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จะให้ใช้พระราชบัญญัติน: ีบงั คับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัดใด
ในท้องทีใด มีบริ เวณเพียงใด และจะให้ใช้บงั คับทั:งหมดทุกมาตราหรื อยกเว้นมาตราใด ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
สําหรับองค์การปกครองท้องถินอืนนอกจากทีระบุไว้ในวรรคหนึงและวรรคสอง การใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติน: ี
ให้เป็ นไปตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยประกาศ
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2503
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน: ี
ทีสาธารณะ หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากทีรกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและ
ทางนํ:าด้วย
สถานสาธารณะ หมายความว่า สถานทีทีจดั ไว้เป็ นสาธารณะสําหรับประชาชนใช้เพือการบันเทิง การพักผ่อนหย่อน
ใจ หรื อการชุมนุม

ถนน หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก
ซอย สะพาน หรื อถนนส่วนบุคคลซึงเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็ นทางสัญจรได้
ทางนํ:า หมายความว่า ทะเล ทะเลสาบ หาดทรายชายทะเลอ่างเก็บนํ:า แม่น: าํ ห้วย หนอง คลอง คันคลอง บึง คู ลําราง
และหมายความรวมถึงท่อระบายนํ:าด้วย
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อน โรง ร้าน เรื อ แพ ตลาด คลังสิ นค้า สํานักงาน หรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืนซึง
บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขือน ประตูน: าํ อุโมงค์ หรื อป้ ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย
สิงปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระ หรื อปัสสาวะ รวมตลอดถึงวัตถุอืนใดซึงเป็ นของโสโครกหรื อมีกลินเหม็น
มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะทีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อ
ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ งอืนใดทีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเลี:ยงสัตว์ หรื อทีอืน
ซากยานยนต์ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื องจักรกล เรื อ ล้อเลือน ยานพาหนะอืน ๆ ทีเสื อมสภาพจน
ไม่อาจใช้การได้และหมายความรวมถึงชิ:นส่วนของรถ เครื องจักรกล หรื อยานพาหนะ
เจ้าพนักงานท้องถิน หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหน้าผูบ้ ริ หารท้องถินขององค์การปกครองท้องถินอืนทีกฎหมายกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิน สําหรับใน
เขตราชการส่วนท้องถินนั:น
พนักงานเจ้าหน้าที หมายความว่า
(1) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ปลัดสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
(3) ปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และนายอําเภอ สําหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(4) ปลัดกรุ งเทพมหานคร ผูอ้ าํ นวยการเขต และผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการเขตสําหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร
(5) รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูซ้  ึงเจ้าพนักงานท้องถินแต่งตั:งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติน: ี
ราชการส่วนท้องถิน หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถินอืนทีกฎหมายกําหนดให้เป็ นราชการส่ วนท้องถิน
ข้อกําหนดของท้องถิน หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรื อข้อบังคับซึงตราขึ:นโดยราชการส่วน
ท้องถิน
มาตรา 5
ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน: ี และให้มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน: ี และกําหนด

กิจการอืนเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน: ี ทั:งนี: ในส่วนทีเกียวกับอํานาจหน้าทีของแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนั:น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
การรักษาความสะอาดในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 6 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อบริ เวณของอาคารทีอยูต่ ิดกับทางเท้า มีหน้าทีดูแลรักษาความสะอาด
ทางเท้าทีอยูต่ ิดกับอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร
ในกรณี ทีเป็ นตลาด ไม่วา่ จะเป็ นตลาดทีขายอาหารหรื อสินค้าประจําทุกวันหรื อเฉพาะคราว ให้เจ้าของตลาดมีหน้าที
ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าทีอยูต่ ิดกับตลาด
และให้ผคู ้ รอบครองส่วนหนึงส่วนใดของตลาดมีหน้าทีรักษาความสะอาด
บริ เวณตลาดทีตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี: เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อบริ เวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรื อผู ้
ครอบครองส่วนหนึงส่วนใดของตลาด จะมอบหมายให้คนหนึงคนใดหรื อหลายคนเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลรักษาความสะอาดแทนตน
ก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีหน้าทีและความรับผิดแทนผูม้ อบหมาย ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี:และ
พนักงานเจ้าหน้าทีไม่อาจหาตัวผูร้ ับมอบหมายได้ ให้ถือว่าไม่มีการมอบหมาย และให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อ
บริ เวณของอาคาร เจ้าของตลาด หรื อผูค้ รอบครองส่วนหนึง
ส่วนใดของตลาด เป็ นผูร้ ับผิดในการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี:
มาตรา 7 ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรา 6 ให้บคุ คลตามมาตรา 6 มีอาํ นาจแจ้งผูก้ ระทําการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน: ีมิ
ให้กระทําการหรื อให้แก้ไขการกระทําอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน: ี ถ้าผูถ้ กู แจ้งหรื อผูถ้ ูกห้าม ไม่ปฏิบตั ิตาม ให้รีบ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 51 เพือใช้เป็ นหลักฐานว่าตนมิได้กระทําความผิดตามมาตรานี:
มาตรา 8 เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อทีดินผูใ้ ด
(1) วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรื อปลูกต้นไม้ทีบริ เวณภายนอกอาคารทีตนเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง และปล่อย
ปละละเลยให้ตน้ ไม้เหียวแห้งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง หรื อปล่อยปละละเลยให้มีสิงปฏิกลู หรื อมูลฝอย ในกระถางต้นไม้หรื อที
บริ เวณภายนอกของอาคาร
(2) ปล่อยปละละเลยให้ตน้ ไม้หรื อธัญพืชทีตนปลูกไว้หรื อทีข: นึ เองในทีดินของตนให้เหียวแห้งหรื อมีสภาพรกรุ งรัง
หรื อปล่อยปละละเลยให้มีการทิง: สิ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในบริ เวณทีดินของตน
ถ้าการปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพทีประชาชนอาจเห็นได้จากทีสาธารณะ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติน: ี
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผใู ้ ดอาบนํ:าหรื อซักล้างสิงใด ๆ บนถนน หรื อในสถานสาธารณะซึงมิได้จดั ไว้เพือ การนั:น หรื อใน
บริ เวณทางนํ:าทีเจ้าพนักงานท้องถินได้ประกาศห้ามไว้

มาตรา 10 การโฆษณาด้วยการปิ ด ทิ:ง หรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในทีสาธารณะ จะกระทําได้ต่อเมือได้รับ
หนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าที และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีกาํ หนด
ในหนังสืออนุญาตด้วย
การขออนุญาต การอนุญาต การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกล่าวต้องกําหนดให้ชดั เจนว่ากรณี ใดพึง
อนุญาตได้หรื อ
อนุญาตไม่ได้ และกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไว้ดว้ ย
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทําของราชการส่วนท้องถินราชการส่ วนอืนหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจกระทําได้ หรื อเป็ นการโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศ ณ สถานทีซ ึงราชการส่วน
ท้องถินจัดไว้เพือ การนั:น
หรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั:งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั:งสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร และการโฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร
หรื อต้นไม้ เพียงเพือให้ทราบชือเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคาร ชืออาคาร เลขทีอาคาร หรื อข้อความอืนเกียวแก่การเข้าไปและ
ออกจากอาคารนั:น
มาตรา 11 การโฆษณาตามมาตรา 10 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าที หรื อได้รับ
อนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจสัง เป็ นหนังสือให้ผโู ้ ฆษณาปลด รื: อ ถอน ขูด ลบ หรื อล้างข้อความหรื อภาพนั:นภายในเวลาทีกาํ หนด
ถ้าการโฆษณาดังกล่าวตามวรรคหนึงมีขอ้ ความหรื อภาพทีมีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรื อลามกอนาจาร พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจปลด รื: อ ถอน ขูด ลบ หรื อล้างข้อความหรื อภาพนั:นได้เองโดยคิด
ค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามทีได้ใช้จ่ายไปจริ ง
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผใู ้ ดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรื อทําให้ปรากฏด้วยประการใด ๆ ซึงข้อความ ภาพ หรื อรู ป
รอยใด ๆ ทีกาํ แพงทีติดกับถนน บนถนน ทีตน้ ไม้ หรื อส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีอยูต่ ิดกับถนนหรื ออยูใ่ น ทีสาธารณะ เว้น
แต่เป็ นการกระทําของราชการส่วนท้องถิน ราชการส่วนอืนหรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อของหน่วยงานทีมีอาํ นาจกระทําได้
มาตรา 13 เจ้าของรถซึงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ งปฏิกลู มูลฝอยหรื อสิ งอืนใด ต้องจัดให้รถนั:นอยู่
ในสภาพทีป้องกันมิให้มูลสัตว์หรื อสิ งดังกล่าวตกหล่น รัวไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนในระหว่างทีใช้ รถนั:น รวมทั:ง
ต้องป้ องกันมิให้น: าํ มันจากรถรัวไหลลงบนถนน
ถ้ามีกรณี ดงั กล่าวตามวรรคหนึงเกิดขึ:น ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเจ้าพนักงานจราจรหรื อตํารวจทีปฏิบตั ิหน้าทีควบคุม
การจราจรมีอาํ นาจสัง ให้ผขู ้ บั ขีนาํ รถไปทีสถานีตาํ รวจ ทีทาํ การขนส่ง หรื อสํานักงานขององค์การปกครอง ท้องถิน และยึดรถ
นั:นไว้จนกว่าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองรถจะชําระค่าปรับ
มาตรา 14 ห้ามมิให้ผูใ้ ด
(1) ปล่อยสัตว์ นําสัตว์ หรื อจูงสัตว์ไปตามถนนหรื อเข้าไปในบริ เวณทีเจ้าพนักงานท้องถินได้ประกาศห้ามไว้
(2) ปล่อยให้สตั ว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินให้นาํ ขบวนสัตว์หรื อ
ฝูงสัตว์หรื อจูงสัตว์ไปตามถนน และได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อกําหนดของท้องถิน
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผใู ้ ดล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลือนบนถนนหรื อสถานสาธารณะ และทําให้ถนนหรื อ
สถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้ส่วนหนึงส่วนใดของถนนเป็ นสถานทีซ่อมเปลียนแปลง ต่อเติม หรื อติดตั:งอุปกรณ์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลือน
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่การแก้ไขรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลือนทีเครื องยนต์ขดั ข้องหรื ออุปกรณ์
ชํารุ ดขณะใช้ถนน เพือให้รถหรื อล้อเลือนดังกล่าวใช้การได้ต่อไป
มาตรา 17 ห้ามมิให้ผูใ้ ด
(1) กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชํารุ ดเสียหาย
(2) จอดหรื อขับขีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อล้อเลือน บนทางเท้า เว้นแต่เป็ นการจอดหรื อขับขีเพือเข้าไปในอาคาร
หรื อมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรื อขับขีได้
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผูใ้ ดทิ:ง วาง หรื อกองซากยานยนต์บนถนนหรื อสถานสาธารณะ
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผใู ้ ดตั:ง วาง หรื อกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็ นการกระทําในบริ เวณทีเจ้าพนักงานท้องถิน
หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 20 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) ปรุ งอาหาร ขายหรื อจําหน่ายสิ นค้าบนถนน หรื อในสถานสาธารณะ
(2) ใช้รถยนต์หรื อล้อเลือนเป็ นทีปรุ งอาหารเพือขายหรื อจําหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรื อในสถานสาธารณะ
(3) ขายหรื อจําหน่ายสิ นค้าซึงบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อล้อเลือน บนถนนหรื อในสถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่การปรุ งอาหารหรื อการขายสิ นค้าตาม (1) หรื อ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรื อใน
บริ เวณทีเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีประกาศผ่อนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน
เวลาทีกาํ หนดด้วยความ
เห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา 21 ห้ามมิให้ผอู ้ ยูใ่ นรถยนต์หรื อผูข้ บั ขีหรื อผูน้ งั ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซื:อสิ นค้าทีขายหรื อจําหน่ายใน
สถานสาธารณะหรื อบนถนนยกเว้นถนนส่วนบุคคล
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผใู้ ดจูง ไล่ หรื อต้อนสัตว์ลงไปในทางนํ:าซึงเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีได้ปิด
ประกาศห้ามไว้ ณ บริ เวณดังกล่าว

มาตรา 23 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อทิง: กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรื อเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางนํ:า หรื อกองไว้ หรื อ
กระทําด้วยประการใด ๆ ให้วตั ถุดงั กล่าวไหลหรื อตกลงในทางนํ:า
ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจสังให้ผกู้ ระทําการตามวรรคหนึง จัดการขนย้ายวัตถุดงั กล่าว
ออกไปให้ห่างจากทางนํ:าภายในระยะเวลาทีเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีกาํ หนด และถ้าการกระทําผิดดังกล่าว
เป็ นอุปสรรคต่อการระบายนํ:าหรื อทําให้ท่อระบายนํ:า คู คลอง ตื:นเขินให้มีอาํ นาจสัง ให้
ผูก้ ระทําการตามวรรคหนึงแก้ไขให้ทางนํ:าดังกล่าวคืนสู่ สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคําสัง เจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีดาํ เนินคดีสาํ หรับความผิดตามพระราชบัญญัติน: ี
ต่อไป
มาตรา 24 เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารและหรื อเครื องดืมซึงจัดสถานทีไว้สาํ หรับบริ การลูกค้าได้ในขณะเดียวกันไม่ตาํ
กว่ายีส ิ บคน ต้องจัดให้มีสว้ มทีตอ้ งด้วยสุขลักษณะตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง เพือให้ลูกค้าใช้ใน ระหว่างเปิ ดทําการค้า
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของร้านจําหน่ายอาหารและหรื อเครื องดืมซึงจัดให้มีข: นึ ในบริ เวณงานเทศกาล
หรื องานใดเป็ นการเฉพาะคราว
มาตรา 25 เจ้าของสถานีบริ การการจําหน่ายนํ:ามันเชื:อเพลิงหรื อก๊าซสําหรับยานพาหนะ ต้องจัดให้มีสว้ มทีตอ้ งด้วย
สุขลักษณะตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด 2
การดูแลรักษาสนามหญ้ าและต้ นไม้ ในถนนและสถานสาธารณะ

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผใู ้ ดทิ:งสิงปฏิกลู มูลฝอย หรื อเท หรื อกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรื อสิ งอืนใดในบริ เวณทีได้
ปลูกหญ้าหรื อต้นไม้ซ ึงราชการส่วนท้องถินราชการส่วนอืนหรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้าของ
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผใู ้ ดโค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรื อน่าจะเป็ นอันตราย
แก่ตน้ ไม้ หรื อใบ ดอก ผล หรื อส่วนใดส่วนหนึงของต้นไม้ทีปลูกไว้หรื อขึ:นเองตามธรรมชาติในทีสาธารณะหรื อสถาน
สาธารณะ
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่การกระทําของผูไ้ ด้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อให้โค่นหรื อตัดต้นไม้จากเจ้าพนักงานท้องถิน
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผใู้ ดปล่อยหรื อจูงสัตว์เข้าไปในบริ เวณทีราชการส่วนท้องถิน ราชการส่วนอืน หรื อ
รัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรื ออนุญาตให้ผอู ้ ืนปลูกหญ้าหรื อต้นไม้ไว้ และได้ปิดประกาศหรื อปักป้ ายห้ามไว้
หมวด 3
การห้ ามทิง5 สิ*งปฏิกลู มูลฝอยในที*สาธารณะและสถานสาธารณะ

มาตรา 29 ห้ามมิให้ผใู ้ ดถ่ายอุจจาระหรื อปัสสาวะลงในทีสาธารณะหรื อสถานสาธารณะซึงมิใช่สถานทีทีราชการ
ส่วนท้องถินได้จดั ไว้เพือ การนั:น
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผูใ้ ดเท ปล่อยหรื อระบายอุจจาระหรื อปัสสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะลงในทางนํ:า
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(1) บ้วนหรื อถ่มนํ:าลาย เสมหะ บ้วนนํ:าหมาก สัง นํ:ามูก เทหรื อทิ:งสิ งใด ๆ ลงบนถนนหรื อบนพื:นรถหรื อพื:นเรื อ
โดยสาร
(2) ทิ:งสิงปฏิกลู หรื อมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรื อทีทีราชการส่วนท้องถินได้จดั ไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผใู้ ด
(1) ทิ:งสิงปฏิกลู หรื อมูลฝอยลงบนทีสาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ งปฏิกลู หรื อมูลฝอยในทีดินของตนในสภาพทีประชาชนอาจเห็นได้จากทีสาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผใู้ ดเทหรื อทิง: สิ งปฏิกูล มูลฝอย นํ:าโสโครกหรื อสิ งอืนใดลงบนถนนหรื อในทางนํ:า
ความในวรรคหนึงมิให้ใช้บงั คับแก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองเรื อหรื ออาคารประเภทเรื อนแพ ซึงจอดหรื ออยูใ่ นท้องทีที
เจ้าพนักงานท้องถินยังไม่ได้จดั ส้วมสาธารณะหรื อภาชนะสําหรับทิ:งสิงปฏิกลู หรื อมูลฝอย
มาตรา 34 ห้ามมิให้ผใู ้ ดเทหรื อระบายอุจจาระหรื อปัสสาวะจากอาคารหรื อยานพาหนะลงในทีสาธารณะหรื อใน
สถานสาธารณะ
หมวด 4
การรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย

มาตรา 35 ห้ามมิให้ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใด ๆ ให้โคมไฟ ป้ าย ศาลาทีพกั ม้านัง ส้วม หรื อสิ งอืนใด
ทีราชการส่วนท้องถิน ราชการส่วนอืนหรื อรัฐวิสาหกิจได้จดั ทําไว้เพือสาธารณชน เกิดความเสียหายหรื อใช้ประโยชน์ไม่ได้
มาตรา 36 ห้ามมิให้ผูใ้ ดปี นป่ าย นัง หรื อขึ:นไปบนรั:ว กําแพง ต้นไม้หรื อสิ งคํ:ายันต้นไม้ในทีสาธารณะ
มาตรา 37 ห้ามมิให้ผูใ้ ดยืน นัง หรื อนอนบนราวสะพานสาธารณะหรื อนอนในทีสาธารณะ
มาตรา 38 ห้ามมิให้ผูใ้ ดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรื อกีฬาใด ๆ บนถนน หรื อในสถานสาธารณะหรื อ
ส่วนหนึงส่วนใดของสถานสาธารณะ ทีมีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถินห้ามไว้
มาตรา 39 ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั:ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ งใด ๆ ในทีสาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสื ออนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าที หรื อเป็ นการกระทําของราชการส่วนท้องถิน ราชการส่วนอืนหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานทีมีอาํ นาจกระทําได้ หรื อเป็ นการวางไว้เพียงชัว คราว
การติดตั:ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ งใด ๆ ในทีสาธารณะโดยมิได้มีหนังสื ออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที หรื อได้รับอนุญาตแต่มไิ ด้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในการอนุญาต ให้
เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจสัง ให้ผกู ้ ระทําการตามวรรคหนึงปลดหรื อรื: อถอนภายในเวลาทีกาํ หนด ถ้าผู ้
นั:นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสัง เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าทีดาํ เนินคดีตามพระราชบัญญัติน: ีต่อไป
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผใู ้ ดติดตั:ง ตาก วาง หรื อแขวนสิ งใด ๆ ทีอาคาร ในลักษณะทีสกปรกรกรุ งรังหรื อไม่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและมีสภาพทีประชาชนอาจเห็นได้จากทีสาธารณะ
ถ้ามีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ:นให้ เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีมีหนังสื อเตือนให้เก็บหรื อจัดทํา
ให้เป็ นทีเรี ยบร้อย ถ้าผูต้ ิดตั:ง เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสัง
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีดาํ เนินคดีตาม
พระราชบัญญัติน: ีต่อไป
มาตรา 41 เจ้าของอาคารซึงตั:งอยูใ่ นระยะไม่เกินยีส ิ บเมตรจากขอบทางเดินรถทีมีผิวจราจรกว้างไม่ตาํ กว่าแปดเมตร
และทีผสู ้ ัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรื อบริ เวณของอาคารได้จากถนนนั:น ต้องดูแลรักษาอาคารนั:นมิให้สกปรกรกรุ งรัง
หมวด 5
อํานาจหน้ าทีข* องเจ้ าพนักงานท้องถิ*นหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที*

มาตรา 42 ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นอํานาจของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยทีจะให้คาํ แนะนําผูว้ า่
ราชการกรุ งเทพมหานครเพือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่ องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามที
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน: ี
ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถินอืน ให้เป็ นอํานาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด และของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
มาตรา 43 ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในเขตองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นายก
เทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยามีหน้าทีรับผิดชอบการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน: ีของพนักงาน
เจ้าหน้าทีซ ึงอยูใ่ นการปกครองบังคับบัญชาของตน
ในกรณี ทีได้มีการมอบหมายให้รองผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร หรื อปลัดกรุ งเทพมหานคร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นายอําเภอ เทศมนตรี หรื อปลัดเทศบาล กรรมการสุขาภิบาล ปลัดสุ ขาภิบาล หรื อผูบ้ ริ หารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถินอืนช่วยปฏิบตั ิหน้าที ให้ผไู ้ ด้รับมอบหมายมีหน้าทีรับผิดชอบเช่นเดียวกับผูม้ อบหมาย

มาตรา 44 นอกจากอํานาจหน้าทีทีได้บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน: ีให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าทีมี
อํานาจหน้าที ดังต่อไปนี:
(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน: ี
(2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติน: ีโดยเคร่ งครัด
(3) ตักเตือนผูก้ ระทําความผิด หรื อสังให้ผกู ้ ระทําความผิดแก้ไขหรื อขจัดความสกปรกหรื อความไม่เป็ นระเบียบหรื อ
ความไม่เรี ยบร้อยให้หมดไป
(4) จับกุมผูก้ ระทําความผิดซึงไม่เชือฟังคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน: ี
มาตรา 45 เมือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน: ีเกิดขึ:นในท้องทีใดและพนักงานเจ้าหน้าทีไม่อาจทราบตัว
ผูก้ ระทําผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าทีของท้องถินนั:นทุกคนร่ วมกันขจัดหรื อแก้ไขไม่ให้สิ งทีผิดกฎหมาย
ปรากฏอยูใ่ นที
สาธารณะหรื อสถานสาธารณะอีกต่อไป
ให้เจ้าพนักงานท้องถินจัดหาอุปกรณ์และอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีในการปฏิบตั ิการ และให้วาง
ระเบียบการปฏิบตั ิการของพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึง
มาตรา 46 ในกรณี ทีได้จบั กุมผูก้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน: ีให้พนักงานเจ้าหน้าทีแจ้งให้ผกู ้ ระทําความผิด
จัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุ งสิงทีเป็ นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที กําหนด ถ้าผูก้ ระทํา
ความผิดยินยอมปฏิบตั ิตาม ให้คดีเป็ นอันเลิกกัน ถ้าผูก้ ระทําความผิดไม่ปฏิบตั ิตาม พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจจัดทําหรื อ
มอบหมายให้ผอู ้ ืนจัดทําให้เกิดความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และให้ ผูก้ ระทําความผิดชดใช้คา่ ใช้จ่ายในการเข้า
จัดทําความสะอาดหรื อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามทีได้ใช้จ่ายไปจริ งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน แต่การชดใช้คา่ ใช้จ่ายไม่ลบ
ล้างการกระทําความผิดหรื อระงับการดําเนินคดีแก่
ผูก้ ระทําความผิด
มาตรา 47 ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจประกาศกําหนดเวลาห้ามเข้าหรื ออยูใ่ นสถานสาธารณะ ประกาศนั:นให้
ติดตั:งหรื อแขวนไว้ในบริ เวณสถานสาธารณะทีหา้ มนั:นซึงเห็นได้ง่าย
มาตรา 48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน: ี ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรื อผูซ้ ึงเจ้าพนักงานท้องถินแต่งตั:งและ
พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้ เมือผูต้ อ้ งหาชําระค่าปรับตามทีเปรี ยบเทียบภายในสิ บห้าวัน แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามทีเปรี ยบเทียบหรื อเมือยินยอมแล้วไม่ชาํ ระค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาํ เนินคดี
เพือฟ้ องร้องต่อไป
ค่าปรับทีได้จากการเปรี ยบเทียบตามวรรคหนึง ให้แบ่งแก่ผแู ้ จ้งตามมาตรา 51 กึงหนึง และพนักงานเจ้าหน้าที เจ้า
พนักงานจราจร หรื อตํารวจทีปฏิบตั ิหน้าทีควบคุมการจราจร ผูจ้ บั กุมอีกกึงหนึง
มาตรา 49 ภายใต้บงั คับมาตรา 48 วรรคสาม ค่าธรรมเนียมและค่าปรับทีเปรี ยบเทียบตามพระราชบัญญัติน: ีให้เป็ น
รายได้ของราชการส่วนท้องถิน

มาตรา 50 ในกรณี ทีมีการกระทําความผิดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน: ี ให้
เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจจับกุมผูก้ ระทําความผิดหรื อผูท้ ีตอ้ งสงสัยว่ากระทําความผิดนั:นพร้อมด้วย
ยานพาหนะ เครื องมือ และสิ งของทีใช้ในการกระทําความผิดเพือดําเนินการตามกฎหมายได้
ในการปฏิบตั ิหน้าที ให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าทีแสดงบัตรประจําตัวเมือบุคคลทีเกียวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ให้เป็ นไปตามแบบทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 51 ในกรณี ทีมีผกู ้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน: ีประชาชนผูพ้ บเห็นอาจแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
เจ้าพนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าที เพือให้พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิน หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีดาํ เนินการ
ตามอํานาจหน้าทีโดยไม่ชกั ช้า และให้ถือว่าประชาชนผูพ้ บเห็นการกระทําความผิดดังกล่าวเป็ นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา
หมวด 6
บทกําหนดโทษ

มาตรา 52 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 หรื อมาตรา 38 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศ
เจ้าพนักงานท้องถินทีได้ประกาศตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 53 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 6 มาตรา 21 หรื อมาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงพันบาท
มาตรา 54 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 8 วรรคหนึง 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 ดขับขีรถซึงบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรื อมีน: าํ มัน และวัตถุดงั กล่าวได้ตกหล่น
ปลิว ฟุ้ งกระจาย หรื อรัวไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
มาตรา 56 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 10 วรรคหนึง มาตรา 12 มาตรา 16 วรรคหนึง มาตรา 17 หรื อมาตรา
18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 57 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 13 วรรคหนึง มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 30 มาตรา 33 วรรคหนึง
หรื อมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา 58 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
นอกจากต้องระวางโทษปรับตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 24 หรื อมาตรา 25 ต้องระวางโทษ

ปรับอีกวันละหนึงร้อยบาทเรี ยงรายวัน จนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง
มาตรา 59 พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิน หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 51
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระทําความผิดตามทีมีการแจ้งความนั:น
บทเฉพาะกาล

มาตรา 60 บรรดาคําขออนุญาตทียืนไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน: ีใช้บงั คับและยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของเจ้า
พนักงานท้องถินหรื อพนักงานเจ้าหน้าที
การอนุญาตและใบอนุญาตทีได้ให้ไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน: ีใช้บงั คับหรื อการ
ปฏิบตั ิของผูข้ อรับใบอนุญาตตามทีได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นคําขออนุญาต การอนุญาต และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน: ี
มาตรา 61 อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ที
ได้ยนื ไว้ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน: ีใช้บงั คับ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่ารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยจะได้วนิ ิจฉัยชี:ขาด
มาตรา 62 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง ซึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป ทั:งนี: เพียงเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน: ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปั นยารชุน
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่ าบริการ

ลําดับที
1.

ประเภท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิ ดแผ่นประกาศ
หรื อเขียนข้อความ หรื อภาพ ติดตั:ง เขียนป้ าย
หรื อเอกสาร หรื อทิ:งหรื อโปรยแผ่นประกาศ
เพือโฆษณาแก่ประชาชน

จํานวนเงิน

200 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี: คือ เนืองจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2503 ซึงเป็ นกฎหมายทีมีบทบัญญัติเกียวกับการดําเนินงานด้านการรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะในส่วนที
เกียวกับบทลงโทษและอํานาจหน้าทีของเจ้าพนักงานท้องถิน เป็ นเหตุให้การดําเนินการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ผลเท่าทีควร สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมืองเสี ยใหม่ให้เหมาะสมยิง ขึ:น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน: ี

