เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน ว่าด้วยการคุ้มครอง
ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙
ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนและ
นายอําเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เรื่อง การคุ้มครอง
ดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งแวดล้อม” หมายความว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้น
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพของประชาชนและ
ความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
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“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อ
การท่องเที่ยวและเขตคุ้มครองอื่น ๆ เพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่กฎหมายกําหนด
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“ทางน้ํา” หมายความว่า ทะเล หาดทรายชายทะเล อ่างเก็บน้ํา แม่น้ํา ห้วย หนอง คลอง
บึง ลําธาร และหมายถึง ท่อระบายน้ําด้วย
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดรบกวนหรือล่าสัตว์ประเภทลิง ค่าง กระจง ชะมด ไก่ป่า นก และสัตว์ชนิดอื่น ๆ
ยกเว้นหนู และกระรอก
ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดจับสัตว์น้ํา โดยใช้สารเคมีทุกประเภท หรือโดยใช้กระแสไฟฟ้า
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดตัดไม้ บุกรุก ทําลายหรือครอบครองในเขตที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์
เขตอนุรักษ์ ที่หรือทางสาธารณะ และให้รวมถึง ทางน้ําด้วย
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดถ่ายหรือทิ้งซึ่งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะและทางน้ํา
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดูดเลนจากนากุ้งลงในที่หรือทางสาธารณะและทางน้ํา
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใดปล่อยหรือละเลยสัตว์เลี้ยงในเขตอนุรักษ์ หรือรบกวนบุคคลอื่น
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๕ ต้องระวางโทษปรับตัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และหากผู้ใดฝ่าฝืน
ใช้เครื่องมือ หรืออาวุธซึ่งผิดต่อกฎหมายใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และหากไม่มีผู้ใดรับเป็น
เจ้ า ของสั ต ว์ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณะสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๐
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ พิกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

