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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  

พ.ศ.  2560 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๓๔/๑  วรรคสอง  วรรคสาม  
และวรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 4 การจัดการมูลฝอยตามประกาศนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามหลักการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  โดยจัดให้มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้ 

ข้อ 5 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้  ความเข้าใจ  และจิตสํานึก 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ  และคัดแยกมูลฝอย  เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่  มีความตระหนักรู้
และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย  ณ  แหล่งกําเนิดมูลฝอย  รวมตลอดท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ 

หมวด  2 
การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย 

 
 

ส่วนที่  1 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ 6 การเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยให้ดําเนินการตามความในหมวดน้ี  และในกรณีที่มี
กฎหมาย  กฎ  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ  ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือมาตรฐานนั้นด้วย 
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ส่วนที่  2 
การเก็บและขนมูลฝอย 

 
 

ข้อ 7 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้ มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ ในที่สาธารณะและ 
สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท  ปริมาณมูลฝอย  และกิจกรรมในสถานที่นั้น   
โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนท่ีเปิดให้ประชาชน 
เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง  

ข้อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  7  ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยมีสีเฉพาะ
สําหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท  หรืออาจกําหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอย
ประเภทน้ันไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้  

(1)  สีน้ําเงิน  สําหรับมูลฝอยทั่วไป  
(2)  สีเขียว  สําหรับมูลฝอยอินทรีย์ 
(3)  สีเหลือง  สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ 
(4)  สีส้ม  สําหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะโปร่งใสก็ได้ 
ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และเส้นทางการเก็บและ

ขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  
ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นทําให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่งได้  

ให้แจ้งผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
ข้อ 10 การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ําและปิดอย่างมิดชิด  

รวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย  น้ํา  หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นร่ัวไหลออกจากอุปกรณ์หรือ
ยานพาหนะนั้น  และต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว  โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร  
สุขภาพ  อนามัย  หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ส่วนที่  3 
การกําจัดมูลฝอย 

 
 

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการกําจัดมูลฝอย  ให้คัดแยกมูลฝอยที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอย 
ที่ย่อยสลายง่าย  มูลฝอยที่ย่อยสลายยาก  และมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลาย  ก่อนนําไปกําจัด  ทั้งนี้  การกําจัด
ให้ทําตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น  หรือสอดคล้องกับสภาพ
ภูมิสังคม  และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน 
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการกําจัดมูลฝอย  ณ  แหล่งกําเนิด 

ข้อ 12 การกําจัดมูลฝอย  ให้ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้  
(๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒)  การหมักทําปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓)  การกําจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4)  การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(5)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  หรือคณะกรรมการจังหวัดให้คําแนะนํา 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คําแนะนําราชการส่วนท้องถิ่น 

ตามที่เห็นสมควร 

หมวด  3 
การมอบหมายให้เก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 
 

ส่วนที่  1 
การมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

เก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 
 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมดําเนินการกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  
ราชการส่วนท้องถ่ินอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ในการดําเนินการเก็บ  
ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจะเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง  ราชการส่วนท้องถิ่น 
อาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  ในการดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  
โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอนุโลม 

ข้อ 14 เพื่อให้มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ  ได้  ในการดําเนินการของราชการท้องถิ่นตามข้อ  ๑๓  
ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่แนะนําและกํากับราชการส่วนท้องถิ่น
ในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด  ทั้งนี้  ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
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กรณีราชการส่วนท้องถิ่นไม่อาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้  หรือกรณีมีดําเนินการข้ามเขตจังหวัด  
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  
ขอทําความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายก่อนดําเนินการ  

ส่วนที่  ๒ 
การมอบหมายเอกชนเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

 
 

ข้อ 15 ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดมูลฝอย  หากจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถ่ิน 
จะดําเนินการเอง  โดยคํานึงถึง 

(๑)  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

(๒)  การยึดถือวินัยการเงินการคลัง 
(๓)  ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดําเนินการ 
(๔)  ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 
(๕)  การจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดําเนินการระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับเอกชน 
(๖)  สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
(๗)  การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะร่วมกับราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 16 การมอบหมายให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการเก็บหรือขนมูลฝอย  

ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ข้อ 17 ในการมอบหมายให้ เอกชนดํา เนินการหรือ ร่วมดํา เนินการกําจัด มูลฝอย  

ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ให้คําแนะนําราชการส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดทําข้อเสนอเพื่อให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ รัฐมนตรีมอบหมายให้ 
ความเห็นชอบ  โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอในเร่ือง  ดังนี้ 

(๑)  เหตุผล  ความจําเป็น  และประโยชน์ของข้อเสนอ 
(๒)  ต้นทุนการดําเนินการในภาพรวมและมูลค่าของการดําเนินการ  รวมทั้งสัดส่วนการลงทุน

ของราชการส่วนท้องถิ่นและเอกชนต่อมูลค่าของการดําเนินการ 
(๓)  รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ 
(๔)  ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทน

ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์  และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของการดําเนินการ 
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(๕)  ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดําเนินการ  ตลอดจน
วิธีการป้องกัน  ลด  หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 

(๖)  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและแนวทางการบริหารความเส่ียงของการดําเนินการ 
(๗)  ความพร้อมของราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทําข้อเสนอ  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  

รวมถึงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ของราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทําข้อเสนอ 

การจัดทําข้อเสนอตามวรรคหน่ึง  มิให้ใช้บังคับกับการกําจัดมูลฝอยตามข้อ  12  (1) 
ข้อ 18 เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ  17  แล้ว   

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทําข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ใช้วิธีการ
ประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชนจะได้รับอย่างเป็นธรรม  

ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการด้วยวิธีการประมูลตามวรรคหน่ึง  ราชการส่วนท้องถ่ินผู้จัดทํา
ข้อเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้ โดยให้ขอคําแนะนําจากคณะกรรมการจังหวัด 
หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ  เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องมอบหมายให้เอกชนดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ 
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ซึ่งหากใช้วิธีประมูลอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้
เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

(2)  เป็นข้อเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการดําเนินการแล้ว  หากใช้วิธีการประมูล 
จะไม่คุ้มค่าสําหรับการดําเนินการ 

(3)  เป็นข้อเสนอที่ต้องให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็นการเฉพาะและเอกชนลักษณะ
ดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว  

ข้อ 19 เม่ือได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้ว  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้จัดทําข้อเสนอลงนาม 
ในสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ข้อ 20 ในระหว่างดําเนินการ หากมีการแก้ไขสัญญาตามข้อ  19  ซึ่งเป็นการแก้ไขสัญญา 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นคู่สัญญาพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการแก้ไขในสาระสําคัญ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นคู่สัญญาเสนอประเด็นที่ขอแก้ไข 
ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญา  และรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  พร้อมทั้งร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ผ่าน 
การตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ข้อ 21 การแก้ไขสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสําคัญตามข้อ  20  มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดังนี้ 

(๑)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดําเนินการ  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเน้ืองาน  
การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ  โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ในลักษณะที่กําหนดไว้ในข้อนี้จะต้องทําให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริการสาธารณะตามเป้าประสงค์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หรือเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน 

(๒)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ  ซึ่งรวมถึง 
การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน  หรือส่วนแบ่งรายได้  การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ 
ในทรัพย์สินของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท 

(๓)  การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา  หรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร  อันมีผลทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้  

(๔)  การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา 
(๕)  การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา 
(๖)  การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  หรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการให้บริการ  

หมวด  4 
การดําเนินการ  ใช้  และหาประโยชน์ 

 
 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  ให้คําแนะนํา 
แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการนํามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดําเนินการ  ใช้  หรือหาประโยชน์โดยวิธีการ
จําหน่าย  จ่าย  โอน  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงศักยภาพ  ต้นทุน  ความคุ้มค่า  และประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ 

ข้อ 23 ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้ได้รับมอบหมายอาจนํามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดําเนินการ  
ใช้  หรือหาประโยชน์โดยวิธีการจําหน่าย  จ่าย  โอน  ตามข้อ  ๒2  และข้อตกลงในหมวด  3 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๔ การจัดการมูลฝอยที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และยังดําเนิน
กระบวนการไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น  ประกาศ  มติ  และคําสั่งที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

ในกรณีการดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึง  หากราชการส่วนท้องถ่ินเห็นว่า 
การดําเนินการตามประกาศน้ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่า  ให้เสนอคณะกรรมการจังหวัด  
หรือคณะกรรมการกลาง  แล้วแต่กรณี  พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของรัฐ  และ 
ให้คําแนะนําราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามประกาศน้ีได้  ทั้งนี้  ให้การดําเนินการที่ทําไปแล้ว
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ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนดของท้องถิ่น  ประกาศ  มติ  และคําสั่ง  ให้ถือเป็นการ
ดําเนินการตามประกาศนี้และให้ดําเนินการต่อไปเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามประกาศน้ี   

ข้อ 25 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อ  8  วรรคหน่ึง  
ให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 


