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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
เร่ือง  การควบคุมเหตุรำคาญ  พ.ศ.2560 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5       และตามความในมาตรา  71  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ไว ้        โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ถ้ำรงค์  และโดยการอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เร่ือง  การควบคุม
เหตุรำคาญ  พ.ศ. 2560” 
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  นับแต่วันท่ีได้ติดประกาศโดย
เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์แล้ว  30  วัน 
 ข้อ  3  ข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
 ข้อ  4  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ 

1.   แหล่งน้ำทางระบายน้ำ  ท่ีอาบน้ำ  ส้วม  หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า  หรือสถานท่ีอื่นใดซึ่งอยู่
ในทำเลท่ีไม่เหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็น  หรือ 
ละอองสารเป็นพิษ  หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2.   การเล้ียงสัตว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด  หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3.   อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์  โรงงานหรือสถานท่ีใดประกอบการใดไม่มีการ
ระบายน้ำ  การกำจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเป็นพิษ  หรือมีเพียงแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกล่ิน
เหม็น  หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง  จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

4.   การกระทำใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน  แสง  รังสี  ความร้อน  ส่ิงมีพิษ  และเสียง 
5.   ความส่ันสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือกรณีอื่นใด  จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ข้อ  5  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด  มิให้ก่อเหตุรำคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรำคาญด้วย  ตลอดท้ังการดูแล  ปรับปรุง  บำรุงรักษาบรรดาถนน  
ทางบก  ทางน้ำ  รางระบายน้ำ  คูคลอง  และสถานท่ีต่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ  ในการนี้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกคำส่ังเป็นหนังสือเพื่อระงับ  กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ  ได้ 
 ข้อ  6  ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง  และเหตุรำคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับ
เหตุรำคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็น
ต้นเหตุ  หรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการนั้น 
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 ข้อ  7  ในกรณีท่ีมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเป็น
หนังสือ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามคำส่ัง  และถ้าเห็น
ว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น  หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
รำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำส่ังได้ 
 ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก  และถ้า
เหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ  การละเลย  หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น 
 ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเอกชนอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  เจ้า
พนักงานท้องถิ่น  จะออกคำส่ังเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานท่ี
นั้นท้ังหมดหรือบางส่วน  จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้น  แล้วก็
ได้ 
 ข้อ  8  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบลนี้  ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้ 

1.   มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทำคำช้ีแจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

2.   เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น  และพระอาทิตย์ตก  
หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  
ในการให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น 

3.    แนะนำให้ผู้รับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติหน้าให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามข้อกำหนดของท้องถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

4.    ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ี เป็นเหตุหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี  หรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีท่ีจำเป็น 

5.    เก็บหรือนำสินค้า  หรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรือจะก่อให้เกิดเหตุ
รำคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ
จำเป็น ได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
วรรคหนึ่งในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ในเรื่องใด  หรือทุกเรื่องก็ได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจาก
พนักงานท้องถิ่นบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวตามแบบท่ีกำหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย  และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 
 ข้อ  9  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้อง  หรือกระทำการใด ๆ  ท่ีฝ่าฝืน
ข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีต่อไปโดยไม่
ชักช้า 
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 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ไม่เหมาะสม
กับการดำรงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะ
ดำเนินการแก้ไขได้โดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำส่ังให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้อง  หรือ
ฝ่าฝืนดังกล่าว  แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดำเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร  แล้ว
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
 ข้อ  10  ในการปฏิบั ติหน้าท่ีตามข้อบัญญั ติตำบลนี้   ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  8  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา  และเพื่อประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดตามข้อบัญญัติตำบลนี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  และผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ข้อ  11  ผู้ใดก่อเหตุรำคาญตามข้อบัญญัติตำบลถ้ำรงค์นี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 

ข้อ  12  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  รักษาการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลฉบับนี้ 

 
     ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560 

 

(ลงช่ือ) 

          (นายสำฤทธิ์   อบแย้ม) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์
 

 
 

(ลงช่ือ) 
 ( นายธนภัทร   ณ ระนอง ) 
     นายอำเภอบ้านลาด 
 

 


