
 
 

 

 
 

ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒                                        

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอ  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ  จงึประกาศใชข้้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงบัง  เรื่อง  การควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดงบัง  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้รับการอนุมัตจิากนายอ าเภอคอนสาร                            

เมื่อวันที่                            

   จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่                        

 

  

 

 

     (นายชูวิทย์  รอ่งแซง) 

                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                  หนา้ 

๑. บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                            ๑ 

๒. ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เรื่อง การควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย      ๒ 

     พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

     ภาคผนวก 

     แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศสาธารณสุข 

     แบบตรวจแนะน าพนักงาน (แบบ นส.๑) 

     ค าสั่งให้แก้ไข/ระงับเหตุร าคาญในที่เอกชนตามมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  (แบบ ค.ส. ๒/๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง  

เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.............................................................. 

 

หลักการ 
 

ให้มขี้อบัญญัติวา่ด้วยการควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย 

 

 

 

เหตุผล 
 

  ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลดงบัง  ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้  โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้  องค์การบริหารส่วน

ต าบลดงบัง  จงึเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย  อันได้แก่  มูลฝอยที่มี

สภาพขังน้ าได้  เชน่  เศษกระป๋อง  กะลามะพร้าว  ยางรถยนต์  และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น                               

รวมทั้งแหล่งน้ า  ที่อาบน้ า  ตุ่มน้ า  โอ่งน้ า  แจกัน  กระถางตน้ไม้ และภาชนะรองรับน้ าอื่นๆ ในอาคาร

หรอืบริเวณบ้านเรอืน  ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วัน  หรือใส่สารเคมีก็จะเป็น

แหลง่เพาะพันธุ์ของยุงลาย  จงึตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ว่าด้วยการควบคุมแหลง่

เพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และ

มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแหง่กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงบัง และนายอ าเภอคอนสาร จงึตราข้อบัญญัติไว้ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เรื่อง                            

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑”   

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงบัง  นับแต่วันที่ประกาศไว้  

โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  แล้ว  ๓๐  วัน 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ

นี ้หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ขอ้บัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสตกิ 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรอืสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลีย้งสัตว์ หรอืที่

อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน  

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรอืสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้  

  

 

 

 

 

 



 
 

-๒- 

 

“ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้  

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มนี้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวันซึ่ง

ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจา้พนักงานซึ่งได้รับการแตง่ตัง้จากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๕ หา้มผู้ใดทิง้หรอืท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   อาทิ กระป๋อง 

กะลา ยางรถยนต์ หรอืมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ าได้ในที่หรอืทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรอืในถังรองรับมูล

ฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จัดไว้ให้ 

 ข้อ ๖ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรอืเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมใิห้มีมูลฝอยที่

อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรอืมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ าได้ใน

บริเวณอาคารหรอืเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี ้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุ

ถุงพลาสติกที่มกีารผูกรัดปากถุงหรอืวิธีการอื่นใดที่เจา้พนักงานสาธารณสุขแนะน า 

 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัด เจา้ของ

อาคารหรอืเคหสถานมีหนา้ที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติวา่ด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 

 ข้อ ๗ เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง อาคาร เคหสถาน ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายจะต้องดูแลมใิห้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย 

 ข้อ ๘ เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง อาคาร เคหสถาน ตอ้งดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใน

แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มนี้ าขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่

ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มอียู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งขอ้ปฏิบัติอื่นๆ ที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงบังประกาศก าหนด  

 ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ได้จัดเจา้หน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคาร

หรอืเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร เคหสถาน หรอืสถานที่นั้นจะต้องให้

ความรว่มมอืและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ข้อ ๑๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

 

 



 
 

-๓- 

 

 ข้อ ๑๑ ผูใ้ดฝา่ฝนืข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

 ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มอี านาจออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

   ประกาศ  ณ วันที่        เดือน                 พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

       (ลงช่ือ)      

 

                           (นายชูวิทย์  รอ่งแซง)   

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

                 เห็นชอบ 

 

(ลงช่ือ)       

         (                              ) 

             นายอ าเภอคอนสาร 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการปฏบิัติ 

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
--------------------------------------------------------------------- 

เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดให้แหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ 

มีผลใช้บังคับแล้ว  จะท าให้แหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรอืเศษวัสดุที่มนี้ าขังและมีการตรวจพบ

ลูกน้ าหรอืตัวโม่งของยุงลาย  จะถือเป็นเหตุร าคาญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเจา้พนักงานท้องถิ่น                    

และเจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถด าเนินการควบคุมได้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์และ

รณรงคใ์ห้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการ การ

ควบคุมและป้องกันแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่ก าหนดให้แหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญด้วย 

(๒) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจา้พนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแตง่ตั้งจากเจา้พนักงาน

ท้องถิ่น ด าเนินการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่

รับผิดชอบ 

(๓) ในกรณีที่พบว่าอาคารหรอืสถานที่ใด (ของเอกชน) มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจา้

พนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรอืผูไ้ด้รับการแตง่ตั้งจากเจา้พนักงาน

ท้องถิ่น แจ้งหรอืแนะน าให้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองแหล่งนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายใน

ระยะเวลาตามสมควร 

(๔) หากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองไม่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ภายในก าหนดเวลา ใหเ้จ้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ดังนี ้คอื 

(๔.๑) ออกค าสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา  ๒๘  ให้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารนั้น 

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร 

(๔.๒) หากผูร้ับค าสั่งไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มเีหตุผลอันสมควร          

เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้  ๒  ประการ คือ 

๔.๒.๑ ลงโทษผูร้ับค าสั่ง  โดยการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา  ๘๕ 

๔.๒.๒ ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้เอง  ตามสมควรแก่

เหตุเพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสามารถคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของ

หรอืผูค้รอบครองนัน้ได้  ถ้าเหตุร าคาญนั้นเกิดจากการกระท า การละเลย 

หรอืการยินยอมของเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารสถานที่นั้น 

 

 



 
 

-๒- 

 

 (๕)  กรณีที่ตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในที่หรอืทางสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ

ด าเนนิการได้ดังนี้ 

(๕.๑)  หากทราบว่าแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายนั้นเกิดจากการกระท าของบุคคลใด ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 27 ให้บุคคลนั้นปรับปรุงแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ด าเนินการลงโทษตามข้อ 

๔.๒.๑ 

(๕.๒)  แตถ่้าไม่ปรากฏว่าเกิดจากบุคคลใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขของท้องถิ่น ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์นั้นได้ (โดยการถม ระบาย

น้ าทิง้ คว่ า หรอืใส่สารเคมีก าจัดลูกน้ าแล้วแต่กรณีที่เหมาะสม) 

 (๖)  กรณีที่เป็นอาคารรกร้างว่างเปล่า หรอืก่อสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่ปรากฏเจ้าของชัดเจนและ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใหร้าชการส่วนท้องถิ่น ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นได้ 

 

วิธีการตรวจลูกน้ ายุงลาย 

 ในการเฝา้ระวังตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้เจ้าพนักงานฯ ตรวจดูภาชนะหรอืเศษวัสดุที่มนี้ าขังในหรอืนอกอาคาร  ว่ามีลูกน้ า

หรอืตัวโม่งยุงลายหรือไม่  จากสถิติโดยทั่วไปลูกน้ าในภาชนะหรอืเศษวัสดุที่มีน้ าขังจะ

เป็นลูกน้ ายุงลายร้อยละ  ๙๕  ขึ้นไป 

(๒) หากพบว่ามีลูกน้ าหรือตัวโม่ง ให้พิจารณาลักษณะเบือ้งต้นของลูกน้ าหรอืตัวโม่งยุงลาย 

ดังนี้ 

๒.๑ เมื่อเคาะภาชนะนั้นใหเ้กิดเสียงดัง ลูกน้ าหรอืตัวโม่งจะด าดิ่งลงกันภาชนะ หรอื 

๒.๒ เมื่อเปิดฝากภาชนะ(เช่นโอ่ง / ตุ่มน้ า) ลูกน้ าหรอืตัวโม่งจะด าดิ่งลงกันภาชนะ หรอื 

๒.๓ เมื่อส่องไฟฉายลงในภาชนะ  ลูกน้ าหรอืตัวโม่งจะด าดิ่งลงก้นภาชนะ  ถ้าลูกน้ ามี 

ปฏิกิรยิาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างตน้ ให้ถอืว่าเป็นลูกน้ ายุงลาย ใหเ้จ้าพนักงานฯ 

ออกค าแนะน าใหเ้จ้าของหรือผูค้รอบครองปรับปรุงแก้ไขและดูแลมิใหเ้กิดขึน้อีก 

(๓) ในกรณีที่แนะน าแล้วไม่ปฏิบัติตาม และยังคงพบลูกน้ ายุงลายอีก ใหเ้จ้าพนักงาน ฯ เก็บ

ตัวอย่างลูกน้ า ในภาชนะนั้นประมาณ ๑-๕ ตัว ใส่ในแอลกอฮอล์ (๕-๑๐%) ปิดขวด

หรอืหลอดให้สนิท แลว้ไปตรวจสอบดูลักษณะของลูกน้ า ยุงลายด้วยกล้องจุลทรรศน์

โดยดูที่อวัยวะ Come Scale ในห้องปฏิบัติการ เพื่อยนืยันผลแล้วเสนอใหเ้จ้าพนักงาน

ท้องถิ่นออกค าสั่งตามข้อ ๔.๑ หรอื ๕.๑ แล้วแตก่รณีต่อไป 

 

 

 



 
 

(แบบ นส.๑) 

แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน 

 

เล่มที่  /เลขที่   

 

 

 

 

 

แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน 

ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 หนว่ยงาน     โทรศัพท์     

1.  วันที่   เดือน    พ.ศ.     

2.  ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง             

3.  สถานประกอบการ ช่ือ            

กิจการ     ตั้งอยู่บ้านเลขที่      

ถนน           ต าบล          อ าเภอ    

จังหวัด     โทรศัพท์      

4.  ประเด็นปัญหาหรอืข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 

            

            

            

             

5.   ขอ้แนะน า (เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 

            

            

             

6.   อนึ่ง หากท่านมีขอ้มูลหรอืข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรอืข้อโต้แย้งนั้นต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น  

      ภายใน  วัน 

 

 

 



 
 

แบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงาน (แผ่นหลัง) 

บทบัญญัติ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  (โดยสรุป) 

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

มาตรา  ๔๔  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผูซ้ึ่งได้รับแต่งตัง้จากเจา้พนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีหนังสอืให้เรียกบุคคลใหแ้จ้งข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบได้ 

 (๒) เข้าไปในอาคารหรอืสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรอืในเวลา

ท าการเพื่อการตรวจสอบได้ 

 (๓) แนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข หรอืตามข้อก าหนดของท้องถิ่น หรอืกฎ/ประกาศ

กระทรวง ตาม พ.ร.บ. นีไ้ด้ 

 (๔) ยึดหรืออายัดสินค้าหรอืสิ่งของใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน                                             

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรอืท าลายในกรณีจ าเป็นได้ 

 (๕) เก็บหรอืน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ในปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

ความจ าเป็น โดยมิต้องใช้ราคา 

มาตรา  ๗๙  ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามหนังสอื หรอืไม่ยอมแจ้งขอ้เท็จจริง หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐาน

หรอืขัดขวางไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้พนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือผูซ้ึ่งได้รับแตง่ตัง้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกินสองพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 



 
 
 

                        ค าสั่งใหแ้ก้ไข/ระงับเหตุร าคาญในที่เอกชนตามมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง              

 

 

 

ค าสั่งที ่  /            ส านกังาน     

            วันท่ี  เดอืน  พ.ศ.   

เร่ือง ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แกไ้ข/ระงับเหตุร าคาญ 

เรียน         

สิ่งท่ีสง่มาด้วย ส าเนาแบบตรวจแนะน าของเจ้าพนักงานฯ                     จ านวน  ฉบับ 

  ตามท่ี  (ราชการสว่นท้องถิ่น)   ได้ตรวจสอบสถานท่ี                  

(สถานประกอบกจิการ) เลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต   จังหวัด   เมื่อวันท่ี     

เวลา   พบวา่ (ข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ)       

            

             

พจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุร าคาญตามมาตรา ๒๕ (  ) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕  จึงได้มีค าแนะน าให้ท่านแก้ไข/ระงับตามเหตุร าคาญตามมาตรา ๔๔(๓) แล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยน้ี  แต่

ปรากฏว่าท่านมิได้ปฏบัิตติามค าแนะน าของเจ้าพนักงานภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าแนะน าดังกล่าว 

          ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  

๒๕๓๕ ในฐานะเจา้พนักงานท้องถิ่นจึงมคี าสั่งให้ท่านแกไ้ข/ระงบัเหตุร าคาญ ดังนี้ 

  ๑)            

  ๒)            

         ท้ังน้ี ให้ท่านด าเนนิการให้แลว้เสร็จภายใน    วันนับแต่วันทราบค าสั่งนี้ หากไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่งภายในเวลาท่ีก าหนดไว้จะมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับตาม

มาตรา ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

           อนึ่ง หากท่านไม่พอใจค าสั่งนี้หรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในสามสิบวันนับแตว่ันทราบค าสั่งนี้ 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนนิการตามค าสั่งข้างต้นด้วย 

        ขอแสดงความนับถือ 

                  

          (    ) 

ส่วนราชการ        ต าแหนง่       

โทรศัพท์                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

โทรสาร     

E-mail            

                

  (แบบค.ส. ๒/

๒) 

 


