
 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ 
เรื่อง  การควบคมุเหตุราํคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ  วาดวยการควบคุมเหตุรําคาญ  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญโดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญและนายอําเภอพล  จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ  เรื่อง  การควบคุม 

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญนับแตวันที่ไดติด

ประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญแลวสามสิบวัน 

ขอ  ๓  ขอบัญญัตินี้   

   “เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญหรือผูที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามขอบัญญัตินี้ 

   “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๔  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น  ดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
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   (๑)  แหลงน้ําทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวม  หรือที่ใสมูลหรือเถา  หรือสถานที่อื่นใดซึ่ง

อยูในทําเลที่ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของ  มีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ิน

เหม็นหรือละอองสารเปนพิษ  หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒)  การเล้ียงสัตวในที่  หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

   (๓)  อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ใดประกอบการใดไมมี 

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือควบคุมสารพิษ  หรือมีเพียงแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็น  

หรือละอองสารพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๔)  การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตใุหเกดิกล่ิน  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  และเสียง 

   (๕)  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๕  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจหามผูหนึ่งผูใด  มิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรอืทางสาธารณะ

หรือสถานท่ีเอกชน  รวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดา

ถนนทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานที่ตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิน่อาจออกคําส่ังเปนหนงัสือเพ่ือระงับ  กําจัดและควบคุมเหตุราํคาญตาง ๆ ได 

ขอ  ๖  ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานทองถิ่น

ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพใหเจาพนักงานทองถิ่น

ระงับเหตุรําคาญนัน้  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกนัมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก  โดยบุคคล

ซึ่งเปนตนเหตุ  หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ 

การจัดการนั้น 

ขอ  ๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง

เปนหนังสือ  ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นัน้ระงับเหตรุําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคาํส่ัง  และ

ถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิให

มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 
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ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก   

และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครอง

สถานที่นั้น  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่น  วาเหตุรําคาญที่ เกิดขึ้นในสถานที่ เอกชนอาจ 

เกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใหยินยอม

ใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นท้ังหมดหรือบางสวน  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมี 

การระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 

ขอ  ๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นและเจาพนักงาน 

สวนทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน   

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

   (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

   (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

   (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคาใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

หรือทุกเรื่องก็ได 
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ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ตอบุคคลที่เกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ  ๙  ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตอง  หรือการกระทําใด ๆ   

ที่ฝาฝนขอบัญญัติใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาที่ทองถิ่น  เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

โดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยู  

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปน

สวนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังให

ผูกระทําการไมถูกตอง  หรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ   

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานสาธารณสุข  

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิ่นตามขอ  ๘  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิดตามขอบัญญัติตําบลนี้  ใหพนักงานทองถิ่น  

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา   

ขอ  ๑๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได   

ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไวหรือปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

ขอ  ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิชาญ  มหาราช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเพ็กใหญ 
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