เทศบัญญัติตำบลกุดดู่

เรื่อง กำรควบคุมมลพิษจำกควันไฟ
และฝุ่นละอองจำกกำรเผำ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกำศเทศบำลตำบลกุดดู่
เรื่อง ประกำศใช้เทศบัญญัติตำบลกุดดู่
*******************************
ตามที่ เทศบาลตาบลกุดดู่ ได้จัดทาร่างเทศบัญญัติตาบลกุดดู่ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควัน
ไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลกุดดู่ ในการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และเสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๑๗ นั้น
บั ด นี้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ต าบลกุ ด ดู่
เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตาบลกุดดู่
จึงขอประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติตาบลกุดดู่ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

( นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม )
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่

เทศบัญญัติตำบลกุดดู่
เรื่อง กำรควบคุมมลพิษจำกควันไฟและฝุ่นละอองจำกกำรเผำ
พ.ศ. ๒๕๖๐
.....................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมาตรา
๑๖ (๒๙) (๓๐) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลกุดดู่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
เทศบาลตาบลกุดดู่ จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตาบลกุดดู่ เรื่อง การควบคุมควัน ไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ เทศบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ ในเขตเทศบาลต าบลกุ ด ดู่ เมื่อ ได้ ประกาศไว้ โดยเปิด เผย
ณ ที่สานักงานเทศบาลตาบลกุดดู่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติตาบลกุดดู่ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดของเทศบาล
ตาบลกุดดู่ซึ่งขัดหรือแย้งต่อเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกุดด่
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมูลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่ง กาเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่ง แวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ราคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษด้วย
“การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดอัน
เป็นเหตุ ให้เกิดควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

- ๒หมวด ๒
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
(๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(๓) ตักเตือนผู้กระทาความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทาความผิดแก้ไขหรือขจัดสภาพ รกรุงรังหรือ
ความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
(๔) รายงานการกระทาผิดของผู้กระทาความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือ
ที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
บริ เ วณที่ ดิ น ของตนถ้ า การปล่ อ ยปละละเลยนั้ น มี ส ภาพที่ อ าจท าให้ เ ป็ น การเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ไฟไหม้ ลุ ก ลาม
เป็นบริเวณกว้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ อ้อย พืชไร่ ตอซังข้าว หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะ
เป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินทางสาธารณะ หรือป่าไม้ ในประการที่ทาให้เกิดควันหรือฝุ่นละองอันเป็น
อันตราย ต่อสุขภาพประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินผู้อื่น
ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใด ปรุง ขาย หรือจาหน่ายสินค้าที่กระทาให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นละอองบน
ถนนหรือในสถานที่สาธารณะ ในประการที่ทาให้เกิดควันหรือฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ
(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน ในสภาพที่ประชาชนอาจ
เห็นได้จากที่สาธารณะ หรือในสถานที่ที่อาจทาให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม
ข้อ ๑๐ หากข้าวของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตามคาแนะนา เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้อ งกันมิให้มีการเผา การป้องกันการลุกลามของไฟหรื อ
ดาเนิ น การใดๆกั บ สภาพพื้ น ที่ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ เช่ น การท าแนวกั น ไฟ การตั ด ถาง การรื้ อ ถอน
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
หมวด ๓
บทลงโทษ
ข้อ ๑๑ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อ ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๕
หรือฝ่าฝืนข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

-๓ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
เทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่
ข้อ ๑๕ ให้นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม )
นายกเทศมนตรีตาบลกุดดู่

