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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 
เรื่อง   การควบคุมเหตรุําคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลทานางแนวและนายอําเภอแวงนอย  จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว  เรื่อง  การควบคุม

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลทานางแนวนับแตวันที่ไดปดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวแลว  ๓๐  วัน 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในกรณีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ี 

ตองประสบเหตุนั้นดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  ๑. แหลงน้ํา  ทางระบายน้ํา  ท่ีอาบน้ํา  สวม  หรือท่ีใสมูลหรือเถา  หรือสถานท่ีอ่ืนใด

ซึ่งอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น  

หรือละอองสารเปนพิษ  หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ๒. การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรเปนเหตุใหเส่ือมหรือ 

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  ๓. อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานท่ีใดประกอบการใด 

ไมมีการระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเปนพิษ  หรือมีเพียงแตไมมีการควบคุม 

ใหปราศจากกล่ินเหม็น  หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง  จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 
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  ๔. การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตใุหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  และเสียง 

  ๕. ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือม 

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ  

หรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดท้ังการดูแล  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบรรดาถนน  

ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานท่ีตาง ๆ  ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ   

ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับกําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ขอ ๖ ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพใหเจาพนักงานทองถิ่น

ระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก   

โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ  หรือเกี่ยวของกับการกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับ 

การจัดการนั้น 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ออกคําส่ังเปนหนังสือ  ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคําส่ัง

และถาเห็นวาสมควรจําใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกัน

มิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก   

และเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  

เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใหยินยอมใหบุคคลใด 

ใชสถานที่นั้นท้ังหมดหรือบางสวนจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้น

แลวก็ได 
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ขอ ๘ เ พ่ือปฏิบัติการให เปน ไปตามขอบัญญัตินี้ ให เจ าพนักงานสวนทองถิ่ น   และ 

เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  ๑. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ๒. เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้   

ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

  ๓. แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตาม

เงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ๔. ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

  ๕. เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงาน

สวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใด  หรือ

ทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือกระทําการใด ๆ  ท่ีฝาฝน

ขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาท่ีทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไปโดยไมชักชา  

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยูเหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม   

ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการ

ไมถูกตอง  หรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นได

ตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
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ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๘  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๑๑ ผูใดกอเหตุรําคาญตามขอบัญญัติทานางแนวนี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทานางแนวรักษาการตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลฉบับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สิบเอก  จวง  เหชัยภูมิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทานางแนว 
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