
 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
เรื่อง  การควบคมุเหตุราํคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบานไทรโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

และนายอําเภอปราสาท  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  เรื่อง  การควบคุม

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานไทรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ  ๓  ขอบัญญัตินี้ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

หรือขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  หรือเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตอง

ประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  แหลงน้ําทางระบายน้ํา  ท่ีอาบน้ํา  สวม  หรือที่ใสมูลหรือเถาหรือสถานท่ีอื่นใด 

ซึ่งอยูในทําเลท่ีไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมี 

กล่ินเหม็นหรือละอองสาร  เปนพิษหรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๒)  การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใดหรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๓)  อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ใดประกอบการใดไมมี 

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีเพียงแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก

กล่ินเหม็น  หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๔)  การกระทําใด  ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษและเสียง 

   (๕)  ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือม

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๕  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจหามผูหนึ่งผูใด  มิใหกอเหตุรําคาญในท่ีหรอืทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  

ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานที่ตาง  ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ   

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ  กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ขอ  ๖  ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล

ซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ 

การจัดการนั้น 

ขอ  ๗  ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง

เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคําส่ัง 

และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้นหรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกัน 

มิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก   

และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครอง

สถานที่นั้น  เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใหยินยอมใหบุคคลใดใช

สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาจะเปนทีพ่อใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมกีารระงับเหตุรําคาญนั้น  

แลวก็ได 

ขอ  ๘  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญตัินีใ้หเจาพนักงานสวนทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้   

ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจาก  

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น 

  (๓)  แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาใหถูกตอง 

ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด  ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชน  ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด  ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
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ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ    ๙  ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือกระทําการใด  ๆ   

ท่ีฝาฝนขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาที่ทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

โดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยู

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม

ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการ 

ไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นได

ตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๑๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๘  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๑๑  ผูใดกอเหตุรําคาญตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทรเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจในการออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เหิน  จุไรย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานไทร 
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