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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด 
เร่ือง   การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด  ว่าด้วยการควบคุม
ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด
และนายอําเภอประจักษ์ศิลปาคม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข ้อบัญญัตินี ้เ ร ียกว ่ า   “ข ้อบัญญัติองค ์การบริหารส ่ วนตําบลห้วยสามพาด   
เร่ือง  การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดเป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๙๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การเผา”  หมายความว่า  การจุดไฟเผาขยะ  ต้นไม้  หญ้า  เผาถ่าน  หรืออื่นใด 
อันเป็นเหตุให้เกิดควัน  ความร้อน  สิ่งมีพิษ  ฝุ ่นละออง  เขม่า  เถ้า  จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
  (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
  (๓) ตักเตือนผู้กระทําความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทําความผิดแก้ไขหรือระงับสิ่งที่อันจะ

เกิดจากการประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  (๔) รายงานผลการกระทําผิดของผู้กระทําความผิดซึ่งไม่เชื่อฟังเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดําเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้้ครอบครองหรือผู้เช่าที่ดินผู้ใดเผาถ่านเกินกว่าที่กําหนดไว้ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ  ถ้าการปล่อยปละละเลยนั้นมีสภาพที่อาจทําให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ลุกลาม 
เป็นบริเวณกว้างเกิดมลพิษทางอากาศเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู ้ใดเผาขยะ  ต้นไม้  หญ้า  หรือสิ่งอื่นใด  ไม่ว่าเป็นการเผาในท่ีดินของตน 
หรือที่ดินหรือทางสาธารณะหรือป่าไม้  ในประการที่ทําให้เกิดควันหรือฝุ ่นละอองอันเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพประชาชน 
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ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู ้ใดขายหรือจําหน่ายสินค้าที่กระทําให้เกิดควันไฟหรือฝุ ่นละอองในที่ดิน 
ของตนบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ 

ข้อ ๑๐ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  หรือผู้เช่าที่ดินไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผา  การป้องกันการลุกลาม 
ของไฟ  หรือดําเนินการใด ๆ  กับสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้  เช่น  การร้ือถอน  เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการนั้น 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่ 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ข้อปฏิบัติในการเผาถ่าน 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการเผาถ่านต้องมีสถานที่ตั้งในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
  (๑) ห้ามเผาถ่านในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และพื้นที่สาธารณประโยชน์ 
  (๒) ต้องอยู่ห่างจากชุมชน  ที่อยู่อาศัยของผู้อื่น  โบราณสถาน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  และสถานที่ ราชการอย่างน้อย  ๒  กิโลเมตร  ทั้ งนี้   ระยะห่างที่ กําหนดอาจมี 
ความเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เปิดโล่งหรือไม่  และขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงร่วมกันของแต่ละพื้นที่ 

  (๓) ต้องอยู่ห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย  ๕๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ระยะห่างดังกล่าว
อาจกําหนดตามมติที่ได้จากข้อตกลงร่วมกันในพื้นที่ 

  (๔) ต้องอ ยู่ห่ างจากแหล่ งน้ํ าธรรมชาติและแหล่ งน้ํ าสาธารณะอย่ างน้อย   
๓๐๐  เมตร  ยกเว้นแหล่งน้ําของผู้ประกอบการเอง 

  (๕) กรณีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน  ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการป้องกัน 
การชะล้างตะกอนเถ้าถ่านออกนอกพื้นที่ของตนเอง  เช่น  มีคันดิน  คูน้ําล้อมรอบพื้นที่  เป็นต้น 
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  (๖) กรณีตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับพื้นที่ป่า  ผู้ประกอบการจะต้องจัดทําแนวป้องกันไฟ  
โดยรอบพื้นที่บริเวณที่ทําการเผาถ่าน  รวมทั้งดูแลและป้องกันมิให้กิจกรรมการเผาถ่านของตนเองเป็น
ต้นเหตุให้เกิดอัคคีภัยกับพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้เคียง 

  (๗) ผู้ประกอบการสามารถประกอบการได้จํานวนครัวเรือนละไม่เกิน  ๒  เตา 
  (๘) เตาเผาถ่านมีขนาดกว้างไม่เกิน  ๒  เมตร  ยาวไม่เกิน  ๓  เมตร  สูงไม่เกิน  

๑.๘๐  เมตร  ผู้ประกอบการสามารถประกอบการรวมกันในพื้นที่เดียวกันได้ไม่เกิน  ๑๐  เตา 
ข้อ ๑๔ ข้อควรปฏิบัติในการดําเนินกิจการเผาถ่านโดยสถานประกอบกิจการเผาถ่าน 

ต้องถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑) ให้ดําเนินการเผาถ่านได้เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น  โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  และหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
โดยเคร่งครัด 

  (๒) ให้เผาถ่านได้ในเฉพาะเตาเผาที่มิดชิดห้ามเผาถ่านโดยใช้วิธีการกองเผากับพื้น
หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่มีการป้องกันผลกระทบฝุ่นควันจากการเผา 

  (๓) ผู้ประกอบการเผาถ่านจะต้องดูแลและควบคุมกิจกรรมการเผาถ่านของตนเอง 
ให้มีการปล่อยระบายฝุ่นควันออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

  (๔) ผู้ประกอบการเผาถ่านจะต้องดูแลและป้องกันมิให้กิจกรรมการเผาถ่านของ
ตนเองเป็นต้นเหตุให้เกิดอัคคีภัยกับทรัพย์สินของสาธารณะและของบุคคลอื่นในพื้นที่ข้างเคียง 

  (๕) ผู้ประกอบการเผาถ่านจะต้องดูแลและป้องกันมิให้เศษเถ้าถ่านฟุ้งกระจายออก
นอกบริเวณพื้นที่เผาถ่าน 

  (๖) ไม้และวัตถุดิบอื่นใดที่ใช้ในการเผาถ่านจะต้องได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

หมวด  ๓ 
ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม 

ข้อ  ๑๕  กิจการเก่ียวกับไม้ 
  (๑) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
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หมวด  ๔ 
การควบคุมมลพิษ  หรือสิ่งใด ๆ  ที่เกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต้องดําเนินการ

ควบคุมและป้องกัน  มิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ  หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๕ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

ข้อ ๑๗ เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๔  และข้อ  ๑๕  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้  สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๔  และข้อ  ๑๕  

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดกําหนด 
ข้อ ๑๙ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเ ง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้ง 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้หรือมีหนังสือแจ้ง
คําสั่ งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับคําขอ 
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาดเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยสามพาด 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ .ศ .   ๒๕๓๕   กฎกระทรวงที่ ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ใน เ ร่ื อ งที่ กํ าหนด ไ ว้ เ ก่ี ย ว กับการประกอบ กิจการตาม ท่ี ได้ รั บ ใบอนุญาตตามข้ อ บัญญั ติ นี้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 
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  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ .ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน 

ข้อ ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๐ ผู ้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามข้อ  ๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

ข้อ ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๖  
หรือฝ่าฝืนข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
ตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๓ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับตําบลห้วยสามพาด  เร่ือง  การควบคุมกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไป
จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  และให้มาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
ฉบับเดิมสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประจักษ์  อุดชาชน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลหว้ยสามพาด 
เรื่อง  การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

  
 

ลําดบัที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี
บาท สตางค ์

๑. กิจการที่เก่ียวกับไม้  

  ๑.๑  การเผาถา่นหรือการสะสมถ่านต่อ  ๑  เตา 
        (สถานทีป่ระกอบกิจการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑  ตารางเมตรขึ้นไป) 

๒๐๐ - 

 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเผาถ่านหรอืสะสมถ่าน 
 
        เขียนที่……………………………………………  
       วันที่................เดือน.........................พ.ศ.............   
  ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี  สญัชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................  
ตําบล...........................................อําเภอ............................................  จังหวัด.....................................................  
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่านต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี 
  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว.....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
   ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
  ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
  ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

             (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
(........................................) 

 
 

(มีต่อด้านหลัง) 

แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
 



(ด้านหลัง) 
-๒- 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี
..............................................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................................. 
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ
..............................................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                      (..............................................) 
          ตําแหน่ง.......................................................... 
                                                                     วันที่........../........../........ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
   (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            (............................................) 
                  ตําแหน่ง.........................................................                         
                                                    วันที่......../............./.......... 
 



ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเผาถ่านหรอืสะสมถ่าน 

 
เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ...........................
อยู่บ้านเลขที่.................  หมูท่ี่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ตําบล............................................... อําเภอ............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์.............................................. 
  ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่าน โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ..................   
......................................................................................................  ต้ังอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ตําบล..................................อําเภอ......................................
จังหวัด................................................. โทรศัพท์..............................................โทรสาร.......................................
มีพ้ืนที่ประกอบการ..........................ตารางเมตร  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด..........................................แรงม้า  
จํานวนคนงาน..........คน ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต...........................บาท (.......................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
  ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด  เรื่อง  การควบคุมควันไฟและฝุน่ละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  ข้อ  ๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  ข้อ  ๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑)............................................................................................................................ 
   ๔.๒)............................................................................................................................ 
  ข้อ  ๕)  ใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ. ...................   

  ข้อ  ๖)  ใบอนุญาตฉบับน้ี  สิน้อายุในวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...................   

 

 
      (ลงช่ือ)........................................... 
             (..........................................) 
         ตําแหน่ง.......................................................... 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน   (๑)  ผู้ รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ ง่าย  ณ  สถานที่ 
                   ประกอบการกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

  (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีต่อด้านหลงั) 



(ด้านหลัง) 
-๒- 

รายการการต่ออายุใบอนญุาตและการเสยีค่าธรรมเนียม 
 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ
 

ลงลายมือชื่อ
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน

เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเผาถ่านหรอืสะสมถ่าน 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..........................................................สัญชาติ...........................
อยู่บ้านเลขที่.................  หมูท่ี่................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
ตําบล............................................ อําเภอ............................................. จังหวัด..................................................
โทรศัพท์.............................................. 
  ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่าน  โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ……………… 
.......................................................................................................  ต้ังอยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย..............................ถนน............................. ตําบล.................................อําเภอ................................... 
จังหวัด.................................................   โทรศัพท์..............................................โทรสาร....................................
มีพ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงม้า   
จํานวนคนงาน............คน  ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..........................บาท  (...................................)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
  ข้อ  ๒)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด  เรื่อง  การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  ข้อ  ๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  ข้อ  ๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
   ๔.๑)............................................................................................................................ 
   ๔.๒)............................................................................................................................ 
  ข้อ  ๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ. ...............  

  ข้อ  ๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นอายุในวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ............... 

 

 
      (ลงช่ือ)........................................... 
             (.............................................) 
         ตําแหน่ง.......................................................... 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
คําเตือน   (๑)  ใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ ไ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ 
                   ประกอบการกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝา่ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

  (๒)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบแทนใบอนุญาต 
        สิ้นอายุ 

 



แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเผาถ่านหรอืสะสมถ่าน 

 
        เขียนที่....................................................  
       วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ............ 
 
  ข้าพเจ้า................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................  
ตําบล...........................................อําเภอ................................................... จังหวัด................................................  
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................   
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเผาถ่านหรือสะสมถ่าน  ตามใบอนุญาตเลขที่
................เลขท่ี............./............ ออกให้เมื่อวันที่ ......... .เดือน.....................พ.ศ.............ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี  
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑) ............................................................................................................................   
   ๓.๒) ............................................................................................................................  

๔)...............................................................................................................................................  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

                   (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
(...............................................) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ     (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต     (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ
........................................................................................

 

........................................................................................
(ลงช่ือ)........................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข              (ลงช่ือ).............................................
          (....................................)                      (............................................)
ตําแหน่ง............................................................         ตําแหน่ง.....................................................
          วันที่........../............/............                         วันที่............/............/.............

 
 


