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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 
เรื่อง   การควบคุมเหตรุําคาญ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข  วาดวยการควบคุมเหตุรําคาญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๖๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลศรีสุขและนายอําเภอสําโรงทาบ  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข  เรื่อง  การควบคุม

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลศรีสุขนับแตวันที่ไดปดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลศรีสุขแลวสามสิบวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสุขหรือขาราชการ

องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข  หรือเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

มอบหมาย   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ี

ตองประสบกับเหตุนั้น  ดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  (๑)  แหลงน้ําทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวม  หรือท่ีใสมูลหรือเถา  หรือสถานที่อื่นใด 

ซึ่งอยูในที่ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้ง  ส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น   

หรือละอองสารเปนพิษ  หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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  (๒)  การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓)  อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ใดประกอบการใดไมมี 

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเปนพิษ  หรือมีเพียงแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก

กล่ินเหม็น  หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง  จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๔)  การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  และเสียง 

    (๕)  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือม

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใด  มิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรอืทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดท้ังการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  

ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานที่ตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ   

ในการนี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ  กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ขอ ๖ ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

และเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น  

และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ   

หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง

เปนหนังสือ  ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคําส่ัง   

และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกัน 

มิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก   

และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น  

เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 
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ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใหยินยอมใหบุคคลใด 

ใชสถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางสวน  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับ 

เหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 

ขอ ๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุข

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  

หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

มาตรวจสอบได 

  (๓)  แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามที่กําหนด 

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

    (๕)  เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนได 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีสุข  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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ขอ ๙ ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือกระทําการใด ๆ  ที่ฝาฝน

ขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาที่ทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยู 

ที่ไมเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตอง  หรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข   

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และเพ่ือประโยชน 

ในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๑๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสุขเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี 

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญเชบ  ทองคาํ   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศรีสุข 
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