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เร่ือง 
 

การควบคุมควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา  
และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ือง  การควบคุมมลพิษจากควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง พ.ศ.2565 
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หลักการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทวาวีสติ มาตรา 50 (3) มาตรา 60 และมาตรา 63 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 16 (29 , 30) , 17 (22)        
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และมาตรา 25 , 26 , 27 , 28 , 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และมาตรา 20 , 21 , 24, 25 , 26 , 29 , 49 , 50, 51 , 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท่ีได้ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนองต่อความต้องการ 
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

เหตุผล 
เพื่อปอ้งกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ซ่ึงเกิดจากการเผาอันได้แก่กลุ่มควัน และฝุ่นละออง

ขนาดเล็กจนเป็นอันตรายแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ประกอบกับในช่วงหน้าร้อนจะมีสภาพ
อากาศแห้งแล้ง มีความช้ืนต่ า หากมีการเผาวัสดุเหลือใช้ตามครัวเรือน ตลอดจนในกระบวนการทางการเกษตร 
เพื่อให้มีการควบคุมควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง ในเขตเทศบาลต าบล    
เมืองเพีย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมมลพิษจาก
ควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง พ.ศ.2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ือง  การควบคมุมลพิษจากควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง พ.ศ. 2565 
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  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ว่าด้วยการควบคุมมลพิษจาก

ควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทวาวีสติ มาตรา 50 (3) มาตรา 60 และมาตรา 63 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 16 (29 , 30) , 17 (22)        
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และมาตรา 25 , 26 , 27 , 28 , 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และมาตรา 20 , 21 , 24, 25 , 26 , 29 , 49 , 50, 51 , 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  เทศบาลต าบลเมืองเพีย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย และ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองเพีย เรื่อง การควบคุมมลพิษจาก
ควันไฟ ฝุ่นละอองจากการเผา และการควบคุมการเผาในท่ีโล่ง พ.ศ. 2565” 

   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเมืองเพีย เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย แล้วเจ็ดวัน 

   ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 
   “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามเทศบัญญัตินี้ 
   “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอ่ืน ๆ รวมท้ังกาก ตะกอน หรือ
ส่ิงตกค้างเหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ ซ่ึงก่อให้เกิด 
หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะท่ีเป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความส่ันสะเทือน หรือเหตุร าคาญอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิด หรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 
   “การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้า พืชไร่ ต้นไม้ เศษวัสดุจากพืช หรือ
ส่ิงอ่ืนใด อันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ควัน ความร้อน ส่ิงมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า หรือเถ้า จนเป็นเหตุให้         
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือภาวะท่ีเป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   ข้อ 4 ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
         (1) โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ทราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม    
เทศบัญญัตินี ้
         (2) สอดส่องและกวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืนเทศบัญญตัินี้โดยเคร่งครัด 
         (3) ตักเตือนผู้กระท าผิด หรือส่ังให้ผู้กระท าผิด ระงับ แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ สภาพรกรุงรัง หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป 
         (4) รายงานการกระท าผิดของผู้กระท าความผิด ซ่ึงไม่เช่ือฟัง หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง   
ท่ีให้ระงับหรือแก้ไข เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับตามเทศบัญญัตินี้ 
 




