เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง การควบคุมควันไฟ
และฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบานธิ
อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๕
****************
หลักการ
กําหนดมาตรการควบคุมและปองกันมลพิษอันเกิดจากการเผาในที่โลง ไมวาจะเปนการเผาขยะ
หญาแหง ตลอดถึงไฟปา ซึ่งกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ อันเปนอันตรายตอสุขภาพ

เหตุผล
ปจจุบันพื้นที่จังหวัดลําพูนไดมีฝุนละอองและควันที่เกิดจากการเผาในที่โลง ไมวาจะเปนการเผาขยะ
หญาแหง ตลอดถึงไฟปา ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพื้นที่อําเภอบานธิ ประชาชนสว นใหญป ระกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม และมีก ารเผาวัส ดุตางๆ
โดยเฉพาะฟางขาว หญาแหง และเศษวัชพืชตางๆ หากไมมีการควบคุมการเผาวัสดุตางๆ อาจทําใหเปน
การเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมลุกลาม และทําใหปญหามลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผล
ตอสุขภาพของประชาชน ทําใหมีโอกาสปวยเปนโรคที่ มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น จึงมี
ความจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้

-๒เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๕
***********************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖ (๒๙) (๓๐) และมาตรา ๑๗ (๒๒) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว ตามมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
เทศบาลตําบลบานธิ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบานธิและผูวาราชการจังหวัดลําพูน จึงตรา
เทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานธิ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุน
ละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ เทศบัญ ญัติ นี้ใหใชบัง คับ ไดนับ ตั้ง แตวันถัดจากวันประกาศโดยเปดเผย ณ สํานัก งาน
เทศบาลตําบลบานธิแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสัง่ อื่นใดในสวนที่ไดตรา
ไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การเผา” หมายความวา การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญาแหง ตนไม หรืออื่นใด อันเปนเหตุให
เกิดควัน ความรอน สิ่งมีพิษ ฝุนละออง เขมา เถา จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานธิ
“พนัก งานเจา หนา ที่” หมายความวา ผูซึ่ง เจา พนัก งานทองถิ่นแตง ตั้ง ใหเ ปน พนัก งาน
เจาหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนเทศบัญญัตินี้โดยเครงครัด
(๓) ตักเตือนผูกระทําความผิดหรือสั่งใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดสภาพรกรุงรังหรือความไม
เรียบรอย ใหหมดไป
(๔) รายงานการกระทํา ผิด ของผูก ระทํา ความผิด ซึ่ง ไม เ ชื่ อ ฟง เพื่อ ให เ จ าพนัก งานท องถิ่ น
ดําเนินการปรับตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใด ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือ
ที่ขึ้นเอง ในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหง หรือมีส ภาพรกรุง รัง หรือปลอยปละละเลยใหมีก ารทิ้ง สิ่ง ปฏิกูล
หรือมูลฝอย
ในบริเวณที่ดินของตน

-๓ถาการปลอยปละละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทําใหเปนการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหมลุกลามเปนบริเวณ
กวาง เจาของหรือผูครอบครองมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๗ หามมิใหผูใดเผาขยะ หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอื่นใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน
หรือที่ดินหรือทางสาธารณะ หรือปาไม ในประการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละออง อันเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประชาชน
ขอ ๘ หามมิใหผูใด ปรุง ขาย หรือจําหนายสินคาที่ก ระทําใหเ กิดควันไฟหรือฝุนละออง
บนถนนหรือในสถานสาธารณะ
ขอ ๙ หามมิใหผูใดปลอยปละละเลยใหมีสิ่ง ปฏิกูล หรือมูล ฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่
ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะหรือสถานที่อาจทําใหเกิดไฟไหมลุกลาม
ขอ ๑๐ หากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตามคําแนะนําเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
พนักงานเจาหนาที่อาจจัดการตามความจําเปน เพื่อปองกันมิใหมีการเผา การปองกันการลุกลามของไฟ หรือ
ดําเนินการใดๆ กับสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดไฟไหม เชน การทําแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ขอ ๑๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนัก งานเจาหนาที่ตาม
ขอ ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ขอ ๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ
๕ หรือฝาฝนขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๑๓ ใหเ จา พนัก งานทอ งถิ่น ประกาศและประชาสัม พัน ธใ หป ระชาชนทราบถึง การ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ขอ ๑๔ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานธิรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

ดาบตํารวจ
(อรัญ อภิวงคงาม)

เห็นชอบ

วันที่

