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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 
เรื่อง   การควบคุมเหตรุําคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรจะตองตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  วาดวยการควบคุม

เหตุรําคาญภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงและนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง  เรื่อง  การ

ควบคุมเหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงตั้งแตวันท่ีไดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
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ขอ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือ 

ผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  (๑) แหลงน้ํา  ทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวม  หรือที่ใสมูลหรือเถา  หรือสถานท่ีอื่นใด

ซึ่งอยูในทําเลที่ไมเหมาะสมสกปรกมีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น  

หรือละอองสารเปนพิษ  หรือเปนหรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธพาหะนําโรค  หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรือ

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไมมี 

การระบายน้ํา  การระบายอากาศ  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเปนพิษ  หรือมีแตไมมีการควบคุม

ใหปราศจากกล่ินเหม็น  หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

  (๔) การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  เสียง  

ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใด  มิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวยตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  

ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานท่ีตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ  ในการนี้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ  กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล

ซึ่งเปนตนเหตุ  หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ 

การจัดการนั้น 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง

เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคําส่ัง  และ
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ถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิให

มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก  และ

ถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทาํ  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  

เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใด 

ใชสถานท่ีนั้นทั้งหมดหรือบางสวน  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับ 

เหตุรําคาญนั้นแลวก็ได 

ขอ ๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้

ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาตท่ีเปนการเฉพาะเรื่องตาง ๆ  นั้น  เชน  ใบอนุญาต 

กิจการตลาด  ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใบอนุญาตขุดดินและถมดินฯ  หรือหนังสือ

รับรองการแจง  โดยแจงใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตนั้น  หรือหนังสือรับรองการแจง 

ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นท่ีกําหนด   

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีท่ีจําเปน 
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 (๕)  เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิดเหตุ

รําคาญจากอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคาใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้นในเรื่องใด  หรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๙ ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือกระทําการใด ๆ  ที่ฝาฝน

ขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

โดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยู

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังให

ผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๑๐ ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดเพลงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัติฉบับนี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  แซโลว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัเพลง 

 


