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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปนสุข 

เรื่อง   การควบคุมเหตรุําคาญ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปนสุข  วาดวยการควบคุม 

เหตุรําคาญ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเปนสุขโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนสุขและนายอําเภอจอมพระ  จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปนสุข  เรื่อง  การควบคุม

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนสุขนับแตวันที่ติดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเปนสุขแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะ  ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนสุข 

หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนสุข 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผู ไดรับการแตงตั้ งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเปนสุข 

ขอ ๕ ในกรณีที่มี เหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

หรือผูตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ   

  (๑) แหลงน้ํา  ทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวม  หรือที่ใสมูลหรือเถา  หรือสถานที่อื่นใด 

ซึ่งอยูในทําเลไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของ  มีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมี 

กล่ินเหม็นหรือละอองเปนพิษหรือเปนหรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค  หรือกอใหเกิดความเส่ือม

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีการใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมี 

การระบายอากาศ  การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมให

ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๔) การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  เสียง  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  

ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือม  หรืออาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

  (๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ

หรือสถานท่ีเอกชน  รวมทั้งการระงับเหตุรําคาญ  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  
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ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คู  คลอง  และสถานที่ตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ   

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ  กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได   

ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่ทางสาธารณะ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น

ระงับหรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคํา ส่ัง  และถาเหตุสมควร 

จะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น  สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหรําคาญ

เกิดขึ้นในอนาคตอีกใหระบุคําส่ังนั้นได   

ขอ ๘ ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามขอ  ๗  และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล 

ซึ่งเปนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร 

ตามระบุไวในคํา ส่ัง  และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีการใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น   

สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได   

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก   

และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครอง

สถานที่นั้นเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น   

ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน   

อาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับ 

การดํารงชีพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใช

หรือยินยอมใหบุคคลใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่น 

วาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได   
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ขอ ๑๒ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดทองถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัติ  

ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 

จากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

  (๓)  แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง 

ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดทองถิ่น 

  (๔)  ยึดหรืออายัดทรัพยสินใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาท่ีดวย  และใหบุคคลที่ เกี่ยวของอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่เจาหนาท่ีสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ   

ท่ีฝาฝนตอขอบทบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่โดยไมชักชา   
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ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตอง  หรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควร  แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ   

ขอ ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๒  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา   

ขอ ๑๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนสุขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สงา  มามาก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเปนสุข 
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