เลม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
เรื่อง การควบคุมเหตุรําคาญ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
และนายอําเภออินทรบุรี จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน เรื่อง “การควบคุม
เหตุรําคาญ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบงั คับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองเอนตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ แตงตั้งใหป ฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตอง
ประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
๔.๑ แหลงน้ําทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเปนพิษ หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
๔.๒ การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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๔.๓ อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ใดประกอบการใด ไมมีการระบายน้ํา
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีเพียงแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียง จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนเปนอันตรายตอสุขภาพ
๔.๔ การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี ความรอน สิ่งมีพิษและเสียง
ตามดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น
๔.๕ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา ควัน หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อม
หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใด มิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนน
ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คูคลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ
ในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได
ขอ ๖ ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามขอ ๕ และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ระงับเหตุรําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคล
ซึ่งเปน ตน เหตุ หรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปน ผูเสียคาใชจายสําหรับ
การจัดการนั้น
ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือ ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามคําสั่ง
และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกัน
มิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจระงับ เหตุรําคาญนั้นและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกัน มิใหมีเหตุรําคาญเกิด ขึ้นอีก
และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
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ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่งเปนหนัง สือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใหยินยอมใหบุคคลใด
ใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้น
แลวก็ได
ขอ ๘ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
๘.๑ มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
๘.๒ เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตามขอบัญญัตินี้
ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น
๘.๓ แนะนําใหผูรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาที่ใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอกําหนดของทองถิ่น หรือตามขอบัญญัตินี้
๘.๔ ยึด หรืออายัด สิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน
๘.๕ เก็บหรือนําสินคา หรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรือจะกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณตามสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปน
ไดโดยไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถิ่น บุค คลดัง กลาวจะตองแสดงบัต รประจําตัว ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง หรือกระทําการใด ๆ ที่ฝาฝน
ขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาหนาที่ทองถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณี ที่เ จาพนัก งานสาธารณสุข เห็ น วา เหตุต ามวรรคหนึ่ง จะมีผลกระทบต อความเป น อยู
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม
ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขไดโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการ
ไมถูกตอง หรือฝาฝนดังกลาว แกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นได
ตามสมควร แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
ขอ ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานสาธารณสุข
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๘ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และเพื่อประโยชนในการจับกุมหรือปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น
และผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๑๑ ผูใ ดกอเหตุรําคาญตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พรเทพ ทับทิมทอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน

