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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง 
เรื่อง   การควบคุมเหตรุําคาญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕ ) พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลปาเด็ง  และนายอําเภอแกงกระจาน  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  เรื่อง  การควบคุม

เหตุรําคาญ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  นับแตวันท่ีไดติดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาเด็งแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลปาเด็ง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือ 

ผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิง

โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท

สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวัน 

ที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใชที่หรือทาง

สาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที  

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ๆ  ที่มิใชท่ีหรือ 

ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะ 

อื่นใด  ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

“แหลงน้ํา”  ทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  สวม  หรือท่ีใสมูลหรือเถา  หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งอยูใน

ทําเลที่ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสม  หรือหมักหมม  ส่ิงของมีการเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น

หรือละอองสารเปนพิษ  หรือเปนหรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค  หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรือ

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

“การเล้ียงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด”  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

“อาคารอันเปนที่อยูของคนหรอืสัตว”  โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ  

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก 

กล่ินเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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“การกระทําใด  ๆ  อันเปนเหตุใหเกิด”  กล่ิน  แสง  รังสี  เสียง  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  

 ความส่ันสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผู ใดผูหนึ่ ง  มิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  หรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย  ตลอดท้ังการดูแล  ปรับปรุง  

บํารุงรักษาบรรดาถนน  ทางบก  ทางน้ํา  รางระบายน้ํา  คูคลอง  และสถานที่ตาง ๆ  ในเขตของตน 

ใหปราศจากเหตุรําคาญ  ในการนี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังเปนหนังสือเพ่ือระงับ  กําจัดและ

ควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ  ได 

ขอ ๖ ในกรณีที่ปรากฏแก  เจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถิ่นวรรคหนึ่ง  และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นระงับเหตุรําคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก  

โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุ  หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจาย

สําหรับการจัดการนั้น 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ออกคําส่ังเปนหนังสือ  ใหเจาของหรือผูถือครองสถานท่ีนั้นระงับการควบคุมเหตุรําคาญภายในเวลา 

อันสมควรตามคําส่ัง  และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควร

กําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี

อํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก  และ

ถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรืออาจยินยอมของเจาของหรือผูถือครองสถานท่ีนั้น  

เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําส่ังเปนหนังสือ  หามมิใหเจาของหรือผูถือครอบครองใหยินยอมใหบุคคลใช
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สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญ

นั้น  แลวก็ได 

ขอ ๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานสวนทองถิ่น  และ 

เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้ 

๑. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือคําชี้แจงเปนหนังสือหรือ

ใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

๒. เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น  หรือตาม

พระราชบัญญัติ  ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่

เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น 

๓. แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามเงื่อนไข 

ในใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

๔  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  เพ่ือประโยชน

ในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

๕. เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตาม

ความจําเปนได  โดยไมตองใชราคา  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงาน 

สวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใด  หรือ

ทุกเรื่องก็ได   

ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล  

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือการกระทําการใด ๆ   

ท่ีฝาฝนขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาที่ทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ตอไปโดยไมชักชา 
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ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยูเหมาะสม

กับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม   

ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการ 

ไมถูกตอง  หรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้น

ไดตามสมควร  แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  

และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๘  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

และเพ่ือประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และ 

ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๑๑ ผูใดกอเหตุรําคาญตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  รักษาการตามขอบัญญัติฉบับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ทรง  มั่งม ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปาเด็ง 

 

 

 


