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หลักการ 

 

ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมเหตุร าคาญ 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมี
หลักเกณฑ์ในการควบคุมเหตุร าคาญที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญที่ส่งผลกระทบ  ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศ
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ.2561 มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมเหตุร าคาญในเขตท้องถิ่นให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดังกล่าว ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  การควบคุมเหตุร าคาญ  พ.ศ.  2562 

********************* 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ว่าด้วยการควบคุม
เหตุร าคาญ   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
2546 ประกอบกับมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  และ
โดยการอนุมัติของนายอ าเภอนาดี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง  การ
ควบคุมเหตุร าคาญ  พ.ศ.  2562” 
  ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ   
พ.ศ.2554 
  ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
  “เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
  “พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ” หมายความว่า พื้นที่ที่ปรากฏเหตุร าคาญเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ ต่อ
ประชาชนหรือชุมชนจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจ านวนมาก และครอบคลุมพ้ืนที่ เป็นบริเวณ
กว้าง โดยต้องมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานประกอบกิจการใด ๆ หรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดของเหตุ
ร าคาญนั้น มากกว่า ๑ แหล่งขึ้นไป  
  “สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน” หมายความว่า สภาพของ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ หรือเคมีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน และหมายความ รวมถึง
สภาวะที่ไม่ท าให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นปกติสุขของประชาชน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ ง ได้รับแต่งตั้ ง ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 
  ข้อ 6 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุร าคาญเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ของ
สาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ 
  ข้อ 7 การประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ต้องมีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้  
  (๑) มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น  
  (๒) แหล่งก าเนิดเหตุร าคาญตาม 
   (๑) ทั้งท่ีเป็นสถานประกอบกิจการ หรือการกระท าใด ๆ ต้องมีจ านวน มากกว่า ๑ แหล่งขึ้นไป 
  (๓) มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม  
กับการด ารงชีพของประชาชนในพื้นท่ีนั้นเป็นจ านวนมาก โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่ เป็นบริเวณกว้าง 
   

/ ข้อ 7... 
 



-2- 
 
 
  ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 6 (๓) ต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนหรือสภาวะ  ที่
ท าให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นปกติสุขของประชาชนที่คาดว่าน่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหา  เหตุร าคาญที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเห็นควรควบคุม  
  (๒) มีผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษอยู่ในระดับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ก าหนดบ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่คาดว่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเหตุร าคาญ ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เห็นควรควบคุม ทั้งนี้ วิธีการตรวจวัดและค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  (๓) มีผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
ปรากฏโรคหรือการเจ็บป่วยของประชาชนที่คาดว่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่ที่เห็น
ควรควบคุม ทั้งนี้ วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพให้ใช้วิธีตามที่องค์การอนามัยโลก  ก าหนดหรือวิธีอ่ืนที่กรม
อนามัยก าหนดหรือเห็นชอบ 
  ข้อ 8 ขั้นตอนในการประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดเหตุร าคาญ สภาพพ้ืนที่ ที่
เกิดเหตุ ขอบเขตบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุร าคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน  
  (๒) วิเคราะห์ สรุปผล และประเมินสถานการณ์ปัญหาเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เห็นควร
ควบคุม  
  (๓) พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นว่าสมควรประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญหรือไม่ โดยพิจารณา
จาก ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งนี้ ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามข้อ 6 และลักษณะบ่งชี้ตามข้อ 7  
  (๔) กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุร าคาญตามเกณฑ์ ข้อ 6 และข้อ 7 ให้
ประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ และในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรประกาศ  เป็น
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ให้ด าเนินการระงับเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๗ หรือ ๒๘ แล้วแต่กรณี  
  (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันระงับเหตุร าคาญในพ้ืนที่ที่ประกาศ 
ควบคุมเหตุร าคาญ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยขอบเขตพ้ืนที่ที่เห็นควรควบคุม ประเภทสถาน ประกอบกิจการ 
หรือการกระท าใด ๆ ที่ต้องควบคุม และมาตรการป้องกันหรือระงับเหตุร าคาญ ทั้งนี้ อาจให้สถานประกอบกิจการ
หรือผู้ก่อเหตุร าคาญรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศพ้ืนที่ควบคุม เหตุร าคาญได ้
  (๖) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของราชการส่วนท้องถิ่นและบริเวณ ที่จะก าหนด
เป็นพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ และแจ้งให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ก่อเหตุร าคาญ  หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ในพ้ืนที่ประกาศควบคุมเหตุร าคาญรับทราบและถือปฏิบัติ  
  (๗) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการติดตาม ก ากับการด าเนินการของสถานประกอบกิจการ 
หรือผู้ก่อเหตุร าคาญให้เป็นไปตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ   
  (๘) กรณีที่เหตุร าคาญในพ้ืนที่ตามประกาศได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ของ
สาธารณชนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญนั้นโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ 9 การประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญและการประกาศยกเลิกพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ ให้
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ในท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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  ข้อ 10  ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใด  มิให้ก่อเหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร าคาญด้วย  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาบรรดาถนน  ทางบก  
ทางน้ า  รางระบายน้ า  คูคลอง  และสถานที่ต่าง ๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร าคาญ  ในการนี้  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นอาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือระงับ  ก าจัดและควบคุมเหตุร าคาญต่าง ๆ  ได้ 
  ข้อ 11  ในกรณีที่ปรากฏแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ 10  และเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ระงับเหตุร าคาญนั้น  และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็น
ต้นเหตุ  หรือเก่ียวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการนั้น 
  ข้อ 12  ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามค าสั่ง  และถ้า
เห็นว่าสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งได้ 
  ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก  และถ้าเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย  หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น  เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 
  ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  เจ้า
พนักงานท้องถิ่น จะออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้น  แล้วก็ได้ 
  ข้อ 13  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น  และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
           (13.1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
           (13.2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น  และพระ
อาทิตย์ตก  หรือในเวลาท า  การเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  หรือตาม
พระราชบัญญัตินี้  ใน  การให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจาก  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 
          (13.3)  แนะน าให้ผู้รับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติหน้าให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาต      หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 
          (13.4)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินคดี  หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีท่ีจ าเป็น 
          (13.5)  เก็บหรือน าสินค้า หรือสิ่งของใดๆ  ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรือจะก่อให้เกิด
เหตุร าคาญจากอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความ
จ าเป็น  ได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
 
 

/ให้เจ้าพนักงาน... 
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  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  ในเรื่องใด  หรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากพนักงานท้องถิ่นบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ข้อ 14  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือกระท าการใด ๆ  ที่ฝ่า
ฝืนข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่
ชักช้า 
  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่ง
สมควรจะด าเนินการแก้ไขได้โดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง  
หรือฝ่าฝืนดังกล่าว  แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร  แล้ว
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
  ข้อ 15  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  13  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และเพ่ือ
ประโยชน์ในการจับกุมหรือปราบปรามผู้กระท าความผิดตามข้อบัญญัติต าบลนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
  ข้อ 16 ผู้ใดก่อเหตุร าคาญตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500  บาท 

 ข้อ 17  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  
และให้มีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 
 
 

       (ลงชื่อ)    ส าราญ  อ่อนอรุณ 
                (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 
 
 

  เห็นชอบ 
 
   (ลงชื่อ)        นพดล   งามเหลือ 
    (นายนพดล   งามเหลือ) 
                 นายอ าเภอนาดี 
 



 
(แบบ)  

ประกาศ.........(ช่ือราชการส่วนท้องถิ่น).......... 
เรื่อง ก าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. .... 

********** 
 ด้วยสถานการณ์ภายในเขตพ้ืนที่ ...(ระบุสถานการณ์ปัญหาและข้อเท็จจริง)... ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ เป็น
บริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ให้บริเวณตั้งแต่ …(ระบุขอบเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาเหตุร าคาญและต้องการควบคุม).. ถึง ... (ระบุ
ขอบเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาเหตุร าคาญและต้องการควบคุม)... เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ  
 ข้อ ๒ ให้ ...(ระบุประเภทสถานประกอบกิจการหรือการกระท าใดๆ)... เป็นแหล่งก่อเหตุร าคาญ ในพ้ืนที่
ตามข้อ ๑  
 ข้อ ๓ ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญตามข้อ ๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุ 
ร าคาญ ดังนี้ (ก าหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการป้องกันหรือระงับเหตุร าคาญในพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ) 
  ๑. ............................................................................  
  ๒. ............................................................................   
 ๓. ............................................................................  
 ๔. ............................................................................   
 ข้อ ๔ ก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ระบุ เช่น ให้ผู้ก่อเหตุร าคาญรายงานผลการด าเนินงานตามประกาศ 
พ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ)  
 ข้อ ๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ ไม่เกิน
สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน.. (ชื่อราชการ
ส่วนท้องถิ่น).. และบริเวณท่ีก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ และเม่ือได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุร าคาญ รับทราบแล้ว 

 
 

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

 
 

(……………………………. )  
.....(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..... 

 



  
(แบบ) 

 ประกาศ..........(ช่ือราชการส่วนท้องถิ่น)............  
เรื่อง ยกเลิกประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร าค าญ พ.ศ. .... พ.ศ. ..(พ.ศ. ที่ประกาศยกเลิก) 

 
***************** 

  เนื่องจากสถานการณ์ภายในเขตพ้ืนที่ ...(ระบุสถานที่เกิดปัญหาตามประกาศก าหนดพ้ืนที่ควบคุม เหตุ
ร าคาญ)... ได้ระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนแล้ว  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๗ (๘) แห่งประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศ
ยกเลิก ประกาศก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ....  
 ทัง้นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

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

 
 
 
 

   (………………………………………….. ) 
    .....(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..... 


