
 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

เรื่อง  

 

 

 การควบคุมมลพิษจากควันไฟ และ 

ฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 

 

 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง  การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 

------------------------------------------- 

หลักการ 

  ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ว่าด้วยการควบคุมมลพิษจากควันไฟและ
ฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 

      เหตุผล 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  พ.ศ.2546  และมาตรา 16 (29) (30) มาตรา 17 (22) แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบมาตรา 25 มาตรา 26  มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ซึ่งมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงตราข้อบัญญัติ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
เรื่อง  การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 

-------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ว่าด้วยการควบคุมมลพิษจาก
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)       
พ.ศ.2546  ประกอบกับมาตรา 16  (24) (29) (30) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2540  และมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 
มาตรา 28 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนต าบล    
แวงน้อย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยและนายอ าเภอแวงน้อย จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เรื่อง การควบคุมมลพิษจาก 
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง
ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น  ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่ง
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ 
อนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ   
เหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
  “การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง  พืชไร่ ต้นไม้ เศษวัสดุจากพืช 
หรือเศษวัสดุอ่ืนใด  อันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 



 -2- 
ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 (1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
 (2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
 (3) ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดสภาพอันอาจ

ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ สภาพรกรุงรัง หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป 
 (4) รายงานการกระท าผิดของผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 6 ห้ามผู้ใดเผา อ้อย พืชไร่ ตอซังข้าว ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินสาธารณะหรือ
ทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในประการที่ท าให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น  
 ข้อ 7 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจ าเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการลุกลามของไฟหรือด าเนินการ
ใดๆ กับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การท าแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอนเจ้าของหรือ             
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 
 ข้อ 8 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 หรือ     
ฝ่าฝืนข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนเมษายน  พ.ศ.2551 

         ส ารวย    ชายวิริยางกูร 
       (นายส ารวย   ชายวิริยางกูร) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
                      อนุมัติ 

               อดิเทพ   กมลเวชช์   
            (นายอดิเทพ  กมลเวชช์) 
              นายอ าเภอแวงน้อย 


