




 

 

 

 

 
 

 

 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน 

เรื่อง 

การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  
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เทศบาลเมืองลำพูน 

  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวดัลำพนู 
 
 

-ร่าง- 



 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565 

------------------------ 

หลักการ 

  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

   ด้วย สภาวการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมโดยมี
สาเหตุจากการเผาในที่โล่ง ในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน เป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้
ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565 ขึ้น 
เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน 

เร่ือง  การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565 
.....................................................................................  

  โดยที่เป็นการสมควรตรา เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง
จากการเผา พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) 
และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562 และ 
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ที ่มีบทบัญญัติบางประการเกี ่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ ่งมาตรา ๒6 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  
จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี ้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื ่อง การควบคุมควันไฟและ 
ฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี ้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เมื ่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  
ณ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน แล้วเจ็ดวัน นับจากวันที่ติดประกาศ 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใด ของเทศบาลเมืองลำพูน  
ซึ่งขัดหรือแย้งต่อเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

  ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามเทศบัญญัตินี ้ได้แก่  



 

 

(๑) ปลัดเทศบาล 
(๒) รองปลัดเทศบาล 
(๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ 
(๕) ผู้อำนวยการกองช่าง 
(๖) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(๗) หัวหน้างานนิติการ 
(๘) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมูลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกาก ตะกอนหรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรือ  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ได้และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน ควัน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละออง หรือเหตุอื่น ๆ 
ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย  

  “ควันไฟ” หมายความว่า สิ่งที่เห็นเป็นสีดำหรือขาว คล้ายหมอกลอยออกมาจากของที่กำลังไหม้ไฟ  
หรือจากการเผาไหม้  

  “ฝุ่นละออง” หมายความว่า ของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากการกระทำใด ๆ 
ที่เกิดจากการเผา  

“การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย วัสดุเหลือใช้ กิ่งไม้ใบไม้ ตลอดจนวัชพืชต่าง ๆ 
หรือสิ่งอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นละออง 
                     “การเผาในที่สาธารณะ” หมายความว่า การเผาในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม รวมถึงทางสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ 

“การเผาในที่ส่วนบุคคล” หมายความว่า การเผาในพื้นที่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็น   
ที่ของตนเองหรือของผู้อื่น ที่ทำให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นละออง 

หมวด ๒ 

อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่  

ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

(1) ให้คำแนะนำแก่เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลที่ดิน อาคารหรือสถานที่ ดำเนินการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี ้



 

 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือ ทำคําชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือใหส้่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือควบคุมให้เป็นไปตาม 
เทศบัญญัตินี้  

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ 
ในการดำเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทำลายในกรณีจําเป็น  

(5) เก็บหรือนําสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดมลพิษจากอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องชดใช้ราคา  

(6) เฝ้าระวัง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ ดูแลผลกระทบต่อประชาชนที่อาจเกิดจากการเผา 

(7) สั่งให้ผู้กระทำความผิดระงับการเผาและแก้ไข หรือขจัดมลพิษหรือความไม่เรียบร้อยให้หมด
ไปทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้
ดำเนินการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการระงับเหตุหรือแก้ไขเหตุนั้น  ๆ โดยผู้กระทำความผิด
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ
ตามเทศบัญญัตินี้ได้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อ 6 ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้   

ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้คำแนะนำแก่เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลที่ดิน อาคารหรือสถานที่ ดำเนินการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งขอ้เท็จจริง หรือทำคําชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   (3) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือควบคุมให้เป็นไปตาม 
เทศบัญญัตินี้  

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ 
ในการดำเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทำลายในกรณีจําเป็น  

(5) เก็บหรือนําสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดมลพิษจากอาคารหรือ
สถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องชดใช้ราคา  



 

 

(6) เฝ้าระวัง ป้องกัน ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ ดูแลผลกระทบต่อประชาชนที่อาจเกิดจากการเผา 

(7) สั่งให้ผู้กระทำความผิดระงับการเผาและแก้ไข หรือขจัดมลพิษหรือความไม่เรียบร้อยให้หมด
ไปทันทีหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้กระทำความผิดไม่ดำเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้
ดำเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการดำเนินการระงับเหตุหรือแก้ไขเหตุนั้น ๆ โดยผู้กระทำความผิดจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น 

(8) รายงานการกระทำผิดของผู้กระทำความผิด ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ระงับ หรือให้แก้ไข
เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการตามเทศบัญญัตินี ้ 

           หมวด 3 

การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 

  ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปละละเลยให้ มีต้นไม้หรือวัชพืชต่าง ๆ มีสภาพ 
เหี่ยวแห้ง รกรุงรัง หรือวัสดุอ่ืนใด มีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะก่อเกิดไฟไหม้ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่ปฏิบัติตาม เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้  

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะมูลฝอย วัสดุเหลือใช้ กิ่งไม้ใบไม้ ตลอดจนวัชพืชต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นใด  
ที่ก่อให้เกิดควันไฟหรือฝุ่นละออง มลพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินผู้อ่ืน 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ดำเนินการจุดไฟเผาในพ้ืนที่ ริมทางหลวง ริมทางรถไฟ และริมทางหลวงท้องถิ่น 
หากฝ่าฝืนให้ถอืเป็นความผิดตามเทศบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

  ข้อ ๑1 กรณีพบว่ามีการเผาหรือร่องรอยการเผาในที่ส่วนบุคคล ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดินนั้นเป็นผู้เผา  

หากต่อมาภายหลังปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถระบุตัวผู ้กระทำความผิดดังกล่าวได้ให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ม ีอำนาจเร ียกบุคคลผู ้นั ้น  มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง 
เพ่ือตรวจสอบประกอบการพิจารณาดำเนินการตามเทศบัญญัตินี้  

  ข้อ ๑2 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามข้อ 6 (7) หรือ 
ข้อ 7 (7) เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการเผา
การป้องกันการลุกลามของไฟหรือดำเนินการใด ๆ กับสภาพพื้นที่ที ่เสี ่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ โดยเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น และมีโทษปรับตามเทศบัญญัตินี้  

  ข้อ ๑3 ห้ามผู้ใดกระทำการจุดไฟเผาในที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็น  
โดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม รวมถึงทางสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ หากฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามเทศบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 



 

 

หมวด 4 

บทกำหนดโทษ  

  ข้อ 14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐาน 
หรือขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 6 หรือข้อ 7 หรือข้อ 11 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 800 บาท 

  ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 8 หรือข้อ 9 หรือข้อ 10 หรือข้อ 12 หรือข้อ 13 ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกิน 1,000 บาท 

ข้อ 16 กรณีผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณี  
ที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละเว้นไม่สั่งการหรือกระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

   

                  ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. 2565 

                         (                             ) 
                        นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 

 

    เห็นชอบ 
(ลงนาม) 
 (                                 ) 
      ตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
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