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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
เร่ือง  การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยการควบคุม
ควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ดังนั้นอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  ๖๗   (๒)   (๗)  และมาตรา  ๗๑   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยไดรับความเห็นชอบ  
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวและนายอําเภอแมริม  จึงตราขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนแกวข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญั ตินี้ เ รียกว า   “ขอบัญญั ติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว   เ ร่ือง   
การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  หรือขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ
หรือคําส่ังอื่นใด  ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัติ
นี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“การเผา”  หมายความวา  การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย  หญาแหง  ตนไม  หรือส่ิงอื่นใด  อันเปน

เหตุใหเกิดควันไฟ  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  เขมา  เถา  จนเปนเหตุทําใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 
“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหเปนพนักงานเจาหนาที่  

ตามขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่  มอีํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) โฆษณาและประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลดอนแกวไดทราบถึงหนาที่   

ที่จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 
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(๓) ตักเตือนผูกระทําผิด  หรือส่ังใหผูกระทําผิดระงับและแกไข  หรือขจัดสภาพรกรุงรัง  หรือ
ความไมเรียบรอยใหหมดไป 

(๔) รายงานการกระทําผิดของผูกระทําผิดซ่ึงไมเชื่อฟง  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังที่ใหระงับ  
หรือใหแกไข  เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการปรับตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใด  ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญญาพืชที่ตน
ปลูกไว  หรือข้ึนเองในที่ดินของตนใหเห่ียวแหงมีสภาพรุงรัง  หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้ง 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน  ถาการปลอยปละละเลยนั้น  มีสภาพที่อาจทําใหเปนการ
เส่ียงที่จะกอเกิดเพลิงไหมรุกลามเปนบริเวณกวาง  เจาของหรือผูครอบครองมีความผิดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใด  เผาขยะ  หญาแหง  ตนไม  หรือส่ิงอื่นใด  ไมวาจะเปนการเผาในที่ดิน
ของตน  หรือที่ดิน  หรือบริเวณทางสาธารณะ  หรือปาไม  ในประการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละออง  
อันเปนอันตรายตอสุขภาพประชาชน 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ปรุงขาย  หรือกระทําการจําหนายสินคาที่ทําใหเกิดควันไฟหรือ 
ฝุนละอองบนถนน  หรือในสถานที่สาธารณะ  ทั้งนี้อาจไดรับยกเวนไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   

ขอ ๙ หามมิใหผูใด 
(๑) ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ 
(๒) ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได

จากที่หรือทางสาธารณะ  หรือในสถานที่  ที่อาจทําใหเกิดเพลิงไหมรุกลามได 
ขอ ๑๐ หากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําแนะนําของพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักเจาหนาที่  ที่อาจจัดการตามอํานาจหนาที่  และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
มีความจําเปน  เพื่อปองกันมิใหมีการเผา  การปองกันการลุกลามของไฟ  หรือดําเนินการใด ๆ  กับสภาพ
พื้นที่ที่เส่ียงตอการเกิด  เพลิงไหม  เชน  แนวกันไฟ  การตัดถาง  การร้ือถอน  เจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่นั้นตองเปนผูรับผิดชอบในภาระคาใชจายสําหรับการนั้น 

ขอ ๑๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตาม 
ขอ  ๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

ขอ ๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงาน
เจาหนาที่  ตามขอ  ๕  หรือฝาฝนความในขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  
๑,๐๐๐  บาท 
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ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบลดอนแกว
ทราบถึงการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
ตามความจําเปน  และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในเขตตําบลดอนแกว 

ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  รักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี
อํานาจในการออกคําส่ัง  ขอบังคับ  และประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อุบล  ยะไวทย 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ปฏิบัติหนาที่แทน 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศข อบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   มาตรา  ๖๗  (๒)  (๗)   
และมาตรา  ๗๑  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  
ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   อีกท้ังคุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับปจจุบันปญหาเรื่องฝุนควัน  และมลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงใหมเปนปญหาที่รุนแรงที่ตองเรงใหมีการควบคุมปองกันและแกไข 

ดังนั้นเพื่อควบคุม  ปองกันและกํากับดูแล  การกอใหเกิดควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  ในพื้นท่ี
ตําบลดอนแกวใหมีความเหมาะสมและมิกอใหเกิดปญหาดานมลพิษตอจังหวัดเชียงใหมโดยรวม  องคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกว  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  (๗)  มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เรื่อง  การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือบังคับใชเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวตอไป 


