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หลักการ 
 

 เพ่ือเป็นการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาที่เกิดขึ้นในเขตต าบลห้วยยางขาม และตามความใน
มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจตราข้อบัญญัติได้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย จึงออกข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

เหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์คุณภาพอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและมีความชื้นต่ ามักจะเกิด
ไฟป่าขึ้นในหลายพื้นท่ี รวมถึงการเผาขยะมูลฝอย การเผาวัสดุเหลือใช้ตามครัวเรือน การเผาเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ ใน
เขตชุมชน การเผาในที่โล่ง หรือเผาสิ่งอ่ืนใดในประการที่ท าให้เกิดควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ส่งผลให้เกิด
มลพิษทางอากาศปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยาและอีกหลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งกลุ่มควันและฝุ่นละออง
ที่เกิดจากการเผา มีขนาดเล็กจนเป็นอันตรายแก่ประชาชนและเป็นสาเหตุส าคัญของโรคระบบหายใจต่างๆ เช่น ไอ 
เจ็บคอ หอบหืด โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ปอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามและการควบคุมบรรเทาวิกฤติสถานการณ์คุณภาพอากาศ
โดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการควบคุมควันไฟ
และฝุ่นละอองจากการเผาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติต าบล เรื่องการควบคุม
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามต่อไป  
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา มาตราที่ ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตราที่ ๑๖ (๑๙) และมาตราที่ ๑๖ (๒๔) แห่งประราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๘  และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม
โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามและนายอ าเภอจุน จึงตราข้อบัญญัติต าบล เรื่อง  
การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาพ.ศ.๒๕๕๘ไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 
๒๕๕๘”  



 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในต าบลห้วยยางขาม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ ๓ ให้บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ออกแล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนใด อันเป็นเหตุให้เกิดควัน 
ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุท าให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
ยกเว้นการเผาประกอบอาหารในครัวเรือนหรือการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆและการฌาปนกิจศพที่กระท าการตาม
ประเพณีท้องถิ่น ไม่ให้ถือว่าเป็นการเผาตามข้อบัญญัตินี้ ส่วนการเผาที่เกิดจากการประกอบอาหาร เพ่ือการจ าหน่าย
หรือเพ่ือธุรกิจการค้าให้ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นและให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัติ
นี้ 
 ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
 (๓) ตักเตือนผู้กระท าความผิดหรือสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไขหรือขจัดสภาพรกรุงรังหรือความไม่เรียบร้อย
หมดไป 
 (๔) รายงานการกระท าผิดของผู้กระท าความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใดปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้ หรือที่ข้ึนเองใน
ที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณของตน 
 ถ้าการปล่อยปละละเลยนั้น มีสภาพเสี่ยงท าให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองมี
ความผิดตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้เผาขยะ หญ้าแห้ง ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในเขตท่ีดินของตน หรือที่ดินหรือ
ทางสาธารณะ หรือป่าไม้ในประการที่ท าให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ข้อ ๘) ห้ามมิให้ผู้ใดปรุง ขาย หรือจ าหน่ายสินค้าที่เกิดควันไฟและฝุ่นละอองบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ 
 ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใด 
 (๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ 
 (๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนหรือที่สาธารณะในสภาพที่ประชาชนทั่วไปเห็น
ได้ว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ลุกลาม 
 ข้อ ๑๐ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการเผา หรือป้องกันการลุกลามของไฟ หรือ
ด าเนินการใด ๆ กับพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การท าแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 
 ข้อ ๑๑ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ หรือฝ่าฝืนข้อ 
๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 



 ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ประกาศระเบียบและค าสั่งอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติต าบลนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่       เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 
        (เสถียร  เวียงลอ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 
เห็นชอบ 
 
(นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์) 
นายอ าเภอจุน 
 


