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พระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  “พนักงาน

เจ้าหน้าที่”  และ  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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““เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า 
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สําหรับในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล  สําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการเขตและผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  

สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สําหรับ 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหาร

ส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง  เว้นแต่การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นอํานาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

การออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
จะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงปริมาณส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ระยะเวลาการจัดเก็บ  
ลักษณะการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  รวมทั้งต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บ  ขน   
และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ก็ได้ 
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กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด  ๓/๑  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  มาตรา  

๓๔/๑  มาตรา  ๓๔/๒  มาตรา  ๓๔/๓  และมาตรา  ๓๔/๔  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หมวด  ๓/๑ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 

มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด  
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ  หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการหรือทําร่วมกับราชการ 
ส่วนท้องถิ่นก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ทั้งนี้  การมอบให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการดังกล่าว  มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  แต่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดดังกล่าว  ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ประกอบด้วย 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง  ซึ่งดําเนินการจัดเก็บย่อมมีอํานาจ
นําไปดําเนินการ  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทําไว้ระหว่างกันและตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ดําเนินการตามวรรคสอง  มิให้ถือว่าเป็นการทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจากผู้ที่เก่ียวข้องตามอัตราที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถ่ินอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  แจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวต้องเร่ิมดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงาน
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เจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดําเนินการ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น
ตามที่เห็นสมควร  และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง  จงใจละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานไว้
เป็นการเฉพาะ  ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
หรือมาตรฐานนั้นด้วย 

มาตรา ๓๔/๒ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  กําจัด  หรือหาประโยชน์จาก
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ทั้งนี้  การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุ
ใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่น   

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหน่ึงให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต 
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว 
มาตรา ๓๔/๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก  เก็บ  

ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนท่ีเปิดให้ประชาชน

เข้าไปได้ 
(๒) กําหนดวิธีการคัดแยก  เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(๓) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔/๒  ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) กําหนดการอื่นใดท่ีจําเป็นเก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เพื่อให้ถูกต้อง 

ด้วยสุขลักษณะ 
การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก  เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  ให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

มาตรา ๓๔/๔ ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ  แนะนํา   
และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทําแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการจัดทําแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อให้คําแนะนําและกํากับ 
การดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และผู้แทน
กรมอนามัย  ในการนี้จะตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้วยก็ได้   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด  เพื่อให้คําแนะนําและกํากับ 
การดําเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดําเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย”   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“มาตรา ๔๒ ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ที่จะให้คําแนะนําผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนตําบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น   
ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๔๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของตน 

ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร  รองนายกเมืองพัทยา 
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หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือรองผู้บริหารหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วยปฏิบัติหน้าที่   
ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๘/๑  และมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๕๘/๑ ผู้ใดดําเนินกิจการเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา  ๓๔/๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘/๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา  ๓๔/๓  (๑)  
และ  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา  ๓๔/๑  
วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔/๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน
ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๓๔/๓  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ”   

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการท้ายพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๑๐ การบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ก่อนวันที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
ให้เป็นไปตามมาตรา  ๒  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕   

มาตรา ๑๑ การดําเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



“อัตราค่าธรรมเนียม 
 
 

 ๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ  
  หรือเขียนข้อความหรือภาพ ติดต้ัง เขียนป้าย  
  หรือเอกสาร หรือท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศ 
   เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน  ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บ  
  และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
  และมูลฝอย  ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์ 
  จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 ๕.๑ การเก็บและขนมูลฝอย 
  ๕.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 
   ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร  หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร 
   เดือนละ          ๑๕๐ บาท 
 ๕.๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 
  เกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 
  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม 
  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 
  และให้เก็บหน่วยละ ๑๕๐ บาท 
 ๕.๒ การกําจัดมูลฝอย 
 ๕.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 
   ไม่เกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 
   เดือนละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๒.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 
   เกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 
   ให้คดิเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
   หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 
   และให้เก็บหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๓ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 

  ตาม  ๕.๑  หรือ  ๕.๒  เกิน  ๓,๖๐๐  กิโลกรัม  
  หรือ  ๑๘,๐๐๐  ลิตร หรือ  ๑๘  ลูกบาศก์เมตร 
  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก  ๕.๑  และ  ๕.๒  ได้อีก 
  โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร 

  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
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 ๕.๔ การเก็บและขนมูลฝอย 
   หรือการกําจัดมูลฝอย ในลักษณะคร้ังคราว 
 ๕.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายคร้ัง  

 ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
 หรือ ๖๐๐ ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร 

  และให้เก็บหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บและขนเป็นรายคร้ัง 
   เกิน  ๒๔๐  กิโลกรัม หรือ  ๑,๒๐๐  ลิตร 
   หรือ  ๑.๒  ลูกบาศก์เมตร  
   ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก  ๕.๔.๑  ได้อีก 
   โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๒๔๐  กิโลกรัม  
   หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร  
   ในอัตราหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๔.๓ การกําจัดมูลฝอยเป็นรายคร้ัง  
  ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๒๐ กิโลกรัม 
  หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร  
  และให้เก็บหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๔.๔ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีกําจัดเป็นรายคร้ัง 
  เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม  หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร 
  หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร  
  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๔.๓ ได้อีก 
  โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๔๐ กิโลกรัม  
  หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศก์เมตร  
  ในอัตราหน่วยละ ๒๐๐ บาท 
 ๕.๕ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
   หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะคร้ังคราว 
  ๕.๕.๑ การเกบ็และขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายคร้ัง  
   ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม  
   หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร 
   และให้เก็บหน่วยละ ๒๕๐ บาท 
 ๕.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีเก็บและขนเป็นรายคร้ัง 
  เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
  หรือ ๑ ลูกบาศกเ์มตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๕.๑ ได้อีก 
   โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม  หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
   หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร  
   ในอัตราหน่วยละ ๒๕๐ บาท 
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 ๕.๕.๓ การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายคร้ัง  

 ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๑๐๐ กิโลกรัม 
 หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศก์เมตร  
 และให้เก็บหน่วยละ ๓๐๐ บาท 

   ๕.๕.๔ ในกรณีมีปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีกําจัดเป็นรายคร้ัง  
 เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
 หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๕.๕.๓ ได้อีก 
 โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ ๒๐๐ กิโลกรัม  หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 
  หรือ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 ในอัตราหน่วยละ  ๓๐๐ บาท 

 ๕.๖ ในกรณีท่ีคํานวณปริมาณส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว 
    เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยตามท่ีกาํหนดใน 
 ๕.๑ ถึง ๕.๕ ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย”  



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
เป็นปัญหาสําคัญระดับประเทศ  แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ 
และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน  ทําให้ขาดการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแต่ละประเภท  อีกทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  สมควรกําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอํานาจในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดแยก  
เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  รวมทั้งกําหนด 
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจนําสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


