ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561
หลักการ
เพื่อเป็นการควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระทาของบุคคลที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ และผลกระทบต่อ
ราษฎรในตาบลเขาน้อยได้รับความเดือดร้อนจากผลจากการกระทานั้น ให้การปฏิบัติควบคุมเหตุราคาญเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือแก้ไข
เหตุราคาญที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ว่าด้วย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561 ไว้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ ขึ้น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาน้ อย จึงได้ ออกข้อบั ญ ญั ติองค์การบริห ารส่ วนตาบลนี้ ไว้ โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย และโดยการอนุมัติของนายอาเภอลาสนธิดังต่อไปนี้
ข้อ.1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุ
ราคาญ พ.ศ. 2561”
ข้อ.2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
นับแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแล้วเจ็ดวัน
ข้อ.3 ข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ.4 ในกรณี ที่ มี เหตุอัน อาจก่ อให้ เกิ ดความเดือ ดร้อนแก่ผู้ อาศัยในบริเวณใกล้ เคียงหรือผู้ ที่ ต้อ ง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ
1. แหล่งน้าทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาเลที่ไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษ
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
3. อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ใดประกอบการใดไม่มีการระบายน้า
การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีเพียงแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. การกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ และเสียง
5. ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ.5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด มิให้ก่อเหตุราคาญในที่หรือทางสาธารณะ หรือ
สถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้า
รางระบายน้า คูคลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุราคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่าง ๆ ได้
ข้อ.6 ในกรณีที่ปรากฏแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุ
ราคาญนั้น และอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือ
เกี่ยวข้องกับการก่อ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการนั้น
ข้อ.7 ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในสถานที่ เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามคาสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควร
จะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้น ในอนาคต
ให้ระบุไว้ในคาสั่งได้
ในกรณี ที่มีการปฏิบั ติตามคาสั่ งของเจ้าพนักงานท้ องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น มี
อานาจระงับเหตุราคาญนั้นและอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุราคาญ

เกิดขึ้นจากการกระทา การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุราคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จะออกคาสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุราคาญนั้น แล้วก็ได้
ข้อ.8 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับตาบลนี้ ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอานาจดังต่อไปนี้
1. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
2. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
การให้ มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น
3. แนะนาให้ผู้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติหน้า ที่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกาหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้
4. ยึ ด หรื อ อายั ด สิ่ ง ของใด ๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนเพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีที่จาเป็น
5. เก็บหรือนาสินค้า หรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญจากอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็น ได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องใด หรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
พนั กงานท้องถิ่นบุ คคลดังกล่ าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ.9 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทาการใด ๆ ที่ฝ่าฝื น
ข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่เหมาะสมกับ
การดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดาเนินการ
แก้ไขได้โดยเร่งด้วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้กระทาการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไข
หรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ
ข้อ.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติตาบลนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และผู้ ซึ่งได้รับ แต่งตั้งจากเจ้ าพนั กงานท้องถิ่นตามข้อ 8 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพื่ อ
ประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทาความผิดตามข้อบัญญัติตาบลนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ซึ่งได้ รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้ อ .11 ผู้ ใดก่ อ เหตุ ร าคาญตามข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลเขาน้ อ ยนี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ใน
บทบัญญัติโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
12. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และให้มี
อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ............................

(ลงชื่อ).........................................
(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เห็นชอบ
(นายสายชล จันทร์เพ็ญ)
นายอาเภอลาสนธิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
*******************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้จัดทาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ใน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕61 และเสนอให้
นายอาเภอพิจารณาตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 71 นั้น
บั ดนี้ นายอาเภอล าสนธิ ได้พิ จารณาเห็ นชอบร่างข้อบัญ ญั ติองค์การบบริห ารส่ วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕61

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

