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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง   การควบคุมมลพิษจากควนัไฟและฝุนละอองจากการเผา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  วาดวยการควบคุมมลพิษ

จากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๗)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  

มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคึมใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  การควบคุม

มลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มลพิษ”  หมายความวา  ของเสีย  วัตถุอันตราย  และมวลสารอื่น ๆ  รวมท้ังกากตะกอน

หรือส่ิงตกคางจากส่ิงเหลานั้นท่ีถูกปลอยท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพิษ  หรือท่ีมีอยู ในส่ิงแวดลอม 

ตามธรรมชาติ  ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือภาวะที่เปน 
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พิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนไดและหมายความรวมถึง  รังสี  ความรอน  แสง  เสียง  

กล่ิน  ความส่ันสะเทือน  หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ  ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย 

  “การเผา”  หมายความวา  การจุดไฟเผามูลฝอย  ออย  พืชไร  ตอซังขาว  หญาแหง  

ตนไม  เศษวัสดุจากพืชหรือเศษวัสดุอื่นใดอันเปนเหตุใหเกิดมลพิษ  ควัน  ความรอน  ส่ิงมีพิษ   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  จนเปนเหตุใหสงผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือภาวะท่ีเปนพิษอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การควบคมุมลพิษจากควนัไฟและฝุนละอองจากการเผา 

ขอ ๖ การกระทําใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  เสียง  ควัน  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  

ความส่ันสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพถือวาเปนเหตุรําคาญ 

ขอ ๗ หามผูใดเผามูลฝอย  ออย  พืชไร  ตอซังขาว  หญาแหง  ตนไม  เศษวัสดุจากพืช 

หรือเศษวัสดุอื่นใดไมวาจะเปนการเผาในที่ของตนในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือปาไมในประการที่ทําใหเกิด

ควันหรือฝุนละอองอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือเปนอันตรายตอทรัพยสินของผูอื่น 

ขอ ๘ หามผูใดเตรียม  ทํา  ประกอบ  ปรุง  ขายอาหาร  หรือจําหนายสินคา  ในประการที่ 

ทําใหเกิดควันหรือฝุนละออง  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในที่หรือทางสาธารณะ  หรือสถานที่เอกชน  

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอย  ออย  พืชไร  ตอซังขาว  

หญาแหง  ตนไม  เศษวัสดุจากพืชหรือเศษวัสดอุื่นใดดวยการเผา  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  

ควันกล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ใด ๆ  ท่ีมีตนไมขึ้นหนาทึบและรกตองดูแลตัดตนไม

ใหโปรงมิใหรก  เพ่ือมิใหเปนแหลงเส่ียงตอการเกิดไฟไหมหรือเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละออง

จากการเผา 

ถาปลอยปละละเลย  มีสภาพเปนแหลงเส่ียงตอการเกิดไฟไหมหรือเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟ

และฝุนละอองจากการเผาเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นมีความผิดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคที่จะตองการเผามูลฝอย  ออย  พืชไร  ตอซังขาว  หญาแหง  ตนไม   

เศษวัสดุจากพืชหรือเศษวัสดุอื่นใดในที่ของตน  ใหย่ืนคําขอแจงความประสงคตองการรถบรรทุกน้ําเพ่ือใช

ปองกันการลุกลามของไฟในการเผาตามแบบ  คผ.  ตอเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญดําเนินการวางแนวทางการปองกันแกไขปญหาและระงับเหตุ 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีใดๆ  ทําการเผาในที่ดินตนเองโดยไมแจงความประสงค

ใหองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญทราบ  จนเปนเหตุใหเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจาก

การเผาเปนอันตรายตอสุขภาพหรือเปนอันตรายตอทรัพยสินของผูอื่น  เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น  

มีความผิดตามขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญไดจัดเจาหนาท่ีไปทําการระงับเหตุแหลงมลพิษจาก

ควันไฟและฝุนละอองจากการเผาในสถานที่ใด ๆ  เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นจะตองใหความรวมมือ

และอํานวยความสะดวกตามสมควรตามความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ   มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือคําชี้แจงเปนหนังสือ  

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ในการใหมีอํานาจสอบถาม

ขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง

ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 
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  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีท่ีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรอืส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพ้ืนที่   

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประชาสัมพันธการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้และประกาศ 

ใหสาธารณชนไดทราบ 

หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีมีแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น 

ในที่หรือทางสาธารณประโยชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปน

ตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรือกอใหเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผานั้น  ระงับ

หรือปองกันแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไวในคําส่ัง  

และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปองกันแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจาก

การเผานั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผา

เกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง  และแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผานั้น  



หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และอาจจัดการตามความจําเปนเพ่ือปองกันมิใหเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผานั้น

ขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดแหลงมลพิษจากควันไฟ 

และฝุนละอองจากการเผาตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาขึ้นในสถานที่เอกชน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  ระงับแหลงมลพิษ

จากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาภายในเวลาอันสมควรที่ระบุไวในคําส่ัง  และถาเห็นวาสมควรจะให

กระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผานั้น  หรือสมควรกําหนดวธิีการ

เพ่ือปองกันมิใหมีแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาเกิดขี้นในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังได 

ในกรณีท่ีไมการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจระงับแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผานั้นและอาจจัดการตามความจําเปน 

เพ่ือปองกันมิใหมีแหลงมลพิษจากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาเกิดขึ้นอีก  และถาแหลงมลพิษ 

จากควันไฟและฝุนละอองจากการเผาเกิดขึ้นจากการกระทํา  การละเลย  หรือการยินยอมของเจาของ 

หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดงักลาวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนัน้ 

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๗  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๒   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๑๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๘  ขอ  ๙  หรือขอ  ๑๑  วรรคสาม  มีความผิดตามขอ  ๑๗  

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   

ขอ ๒๐ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดมีความผิดตามขอ  ๑๘  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หารอยบาท  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๑๗  ขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  แหงขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เสรี  กาญจนดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคึมใหญ 



 

 
เลขท่ีรับ.........../.............                                    เลขท่ี...................... 

คําขอ 

แจงความประสงคตองการรถบรรทุกน้ําเพ่ือใชปองกันการลุกลามของไฟในการเผา 

 

เขียนท่ี............................................... 

วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ............. 

 

  ขาพเจา................................................................อายุ..............ป สัญชาติ..................................... 

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................. 

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท.................................... 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ดวยขาพเจามีความประสงครถบรรทุกน้ํา
เพ่ือใชปองกันการลุกลามของไฟในการเผา เนื่องจาก....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตั้งอยู บริเวณ..............................................................หมูท่ี...................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 
 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

                                                  (ลงชื่อ)...............................................ผูยืนคําขอ 

                                                     (...............................................) 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

     แบบ คผ. 
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