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รายช่ือแนบหนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0014/ว 3313 ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์  2566 

1.  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 
2.  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง 
3.  ปลัดจังหวัดล าปาง 
4.  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดล าปาง (ฝ่ายทหาร) 
5.  หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 
6.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
7.  นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
8.  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
9.  เกษตรจังหวัดล าปาง 
10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง 
11. พลังงานจังหวัดล าปาง 
12. ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
13. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง 
14. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าปาง 
15. ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
16. อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
17. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
18. คลังจังหวัดล าปาง 
19. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
20. พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
21. ขนส่งจังหวัดล าปาง 
22. ปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 
23. ประมงจังหวัดล าปาง 
24. แรงงานจังหวัดล าปาง 
25. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง 
26. พัฒนาการจังหวัดล าปาง 
27. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าปาง 
28. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
29. ผู้อ านวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปาง 
30. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
31. หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง 
32. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
33. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 
34. ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2  
35. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
36. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
37. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทล าปาง 
38. ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 



39. ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ล าปาง 
40. ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
41. ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง 
42. ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง 
43. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าที่ 1  
44. ผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าปาง 
45. ผู้อ านวยการท่าอากาศยานล าปาง 
46. ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 
47. ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ 
48. กรรมการผู้การผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 
49. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง 
50. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าปาง 
51. นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
52. นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
53. นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
54. นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด 
55. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย 
56. ประธานศูนย์ประสานงาน อปพร. 
57. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
58. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต 10 (ล าปาง) 
59. ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท. ล าปาง (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน) 
60. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดล าปาง (บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน) 
61. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ล าปาง 
62. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครล าปาง 
63. ประธานชมรมวิทยุชุมชน 
64. ผู้อ านวยการสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาจังหวัดล าปาง 
65. นายกสมาคมเพ่ือการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดล าปาง 
66. ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดล าปาง 
67. ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดล าปาง 
68. นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดล าปาง  
69. นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
70. ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดล าปาง 
71. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดล าปาง 
72. ประธานเครือข่ายป่าเปียกล าปาง 
73. ประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดล าปาง 
74. ประธานโครงการ We Love The king (นายเสกสรร แดงใส)  
75. หัวหน้าโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่ (นางสาวนิตยา จรีเวรุไวโรจน์) 
76. สมาคมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง   
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 เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าปาง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
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ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 54 
วรรคหนึ่ง 

ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือ เผาป่า
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า 
เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระท า
ภายในขอบเขตที่ได้จ าแนกไว้เป็นประเภท
เกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา 72 
ตรี 

วรรคหนึ่ง 
และ 

วรรคสอง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54.ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระท าเป็น
เนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

ยึดถือครอบครองประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้
เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน
แห่งชาติ เว้นแต่ (1) ท าไม้หรือเก็บหา
ของป่าตามมาตรา 15 เข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ 
หรือมาตรา 16 ตรี กระท าการตามมาตรา 
17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือ
กระท าการตามมาตรา 19 หรือมาตรา 
20 (2) ท าไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่า
หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

มาตรา 31 
วรรคหนึ่ง
และวรรค

สอง 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท 
ถึงสองแสนบาท ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ 
ถ้าได้กระท า เป็น เนื้ อที่ เกินยี่ สิบห้ า ไร่  หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่(1) ไม้สัก ไม้ยาง  
ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ หรือ(2) ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน
ยี่สิบต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้ เกินสี่
ลูกบาศก์เมตร หรือ(3) ต้นน้ าล าธาร หรือ(4) พ้ืนที่
ชายฝั่งผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาท
ถึงสองล้านบาท 

 

 

 

 

 
/3. พระราชบัญญัติ... 

 



-2- 
 

 

3. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 19 ภายในอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคล

ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วยประการ
ใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลง 
สภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม 
(2)  เก็บหา น าออกไป กระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือท าให้
เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย 
แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน 
หรือกระท าการอ่ืนใด อันส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(3) ล่อหรือน าสัตว์ป่าออกไปหรือกระท า
ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ 
(4)  เปลี่ ยนแปลงทางน้ าหรื อท า ให้ 
น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ทะเล 
ท่วมท้น เหือดแห้ง เน่าเสีย หรือเป็นพิษ 
(5) ปิดกั้นหรือท าให้กีดขวางแก่ทางน้ า
หรือทางบก 
(6) เข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหา
ผลประโยชน์ 
(7) น าเครื่องมือส าหรับล่าสัตว์หรือ 
จับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป 
(8) ยิงปืน ท าให้ เกิดระเบิด หรือจุด
ดอกไม้เพลิง 
(9) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกิด
เพลิงไหม ้
(10) กระท าให้หลักเขตหรือเครื่องหมาย
แสดงแนวเขต ซึ่ งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ 
ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ 

มาตรา 41 ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง 
เผาป่ า  หรือกระท าการด้ วยประการใด ๆ  
ให้ เสื่ อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ 
ไปจากเดิม ใน อุทยานแห่ งชาติ  วน อุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา 19 (1) ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาท 
ถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระท าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่.1 หรือพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่.2.ตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือพ้ืนที่ เปราะบาง 
ของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง  
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4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 55 

(2) 
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้
ผู้ ใ ดกระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า ง ใด 
ดังต่อไปนี้ 
(2) ยึดถือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้ว
ถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใดให้
เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติเดิม 
 

มาตรา 99 ผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง 
เผาป่า หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิม 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์สัตว์ป่าอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 55 .(2) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงย่ีสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้าน
บาทหรือทัง้จ าทั้งปรับ 
ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้กระท า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่.1 .หรือลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด หรือพ้ืนที่เปราะบางของ
ระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งกึ่งหนึ่ง 

มาตรา 67 
วรรคหนึ่ง 

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว
ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น 
หรือเก็บหรือท าอันตรายแก่รังของสัตว์ป่า
นั้น ฯ 
(2) ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลาย ต้นไม้ 
หรือพฤกษชาติอื่น ฯ 

มาตรา 103 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 67 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา 67. (2) เป็นการ
กระท าแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่
ทดแทนได้ตามฤดูกาลและมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
สองพันบาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 

5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 25 

(4) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดื อดร้ อนแก่ ผู้ อยู่ อ าศั ย ในบริ เ วณ
ใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุร าคาญ 
(4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด
กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า 
หรือกรณี อ่ืนใด จนเป็นเหตุให้ เสื่อม 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

มาตรา 74 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา 28/1 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 
วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 
สองหม่ืนห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 26 

 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้าม 
ผู้ หนึ่ ง ผู้ ใ ดมิ ให้ ก่ อ เหตุ ร า คาญในที่ 
หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน 
รวมทั้ ง ก า ร ระ งั บ เหตุ ร า ค าญด้ ว ย  
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
บรรดาถนน ทางบก ทางน้ า รางระบายน้ า 
คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตน
ให้ปราศจากเหตุร าคาญ ในการนี้ ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือเพ่ือระงับ ก าจัดและควบคุม
เหตุร าคาญต่าง ๆ ได้ 

  

มาตรา 27 ในกรณีที่ มี เหตุ ร าคาญเกิดขึ้ นหรื อ 
อาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนั งสือให้บุคคลซึ่ ง เป็นต้น เหตุ 
หรื อ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการก่ อหรื ออาจ
ก่อให้ เกิดเหตุร าคาญนั้น ระงับหรือ
ป้ อ ง กั น เ ห ตุ ร า ค า ญ ภ า ย ใ น เ ว ล า 
อันสมควรตามที่ระบุไว้ในค าสั่ง และถ้า
เห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือ
ระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญนั้น หรือ
สมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มี
เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุ
ไว้ ในค าสั่ ง ได้  ในกรณีที่ ปร ากฏแก่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติ
ต า มค าสั่ งของเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น 
ตามวรรคหนึ่ง และเหตุร าคาญที่เกิดขึ้น
อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญ
นั้น และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก 
โดยบุคคลซึ่งเป็นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับ
การก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการนั้น 
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ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในสถานที่

เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร าคาญ
ภายใน เวลา อันสมควรตามระบุ ไ ว้ 
ในค าสั่ ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้
กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น 
หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกัน 
มิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้
ระบุ ไว้ ในค าสั่ ง ได้ ในกรณีที่ ไม่มีการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจ
จัดการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้
มี เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีกจากการกระท า การ
ละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น 
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ว่าเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน
อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
เ จ้ าพนั ก ง านท้ อ ง ถิ่ น จะออกค า สั่ ง 
เ ป็ นหนั ง สื อห้ า มมิ ให้ เ จ้ า ของหรื อ 
ผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานที่ นั้ นทั้ งหมดหรือบางส่ วน
จนกว่ าจะ เป็นที่ พอ ใจแก่พนั กงาน
ท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้น
แล้วก็ได้ 
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6. ประมวลกฎหมายอาญา  

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด บทก าหนดโทษ 

มาตรา 217 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 
 

มาตรา 218 ผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(3) โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม 
(4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่
ส าหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา 

ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ 
ห้าปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา 219 ผู้ ใดตระเตรียมเ พ่ือกระท าความผิด
ดังกล่าวในมาตรา 217 หรือมาตรา 218  

ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพยายามกระท าความผิดนั้น ๆ 

มาตรา 220 ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ 
แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสน 
สี่หม่ืนบาท 

มาตรา 224 ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในมาตรา 
217 มาตรา 218 มาตรา 221 หรือ
มาตรา 222 เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่
ความตาย ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนรับ
อันตรายสาหัส 

ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 

มาตรา 225 ผู้ใดกระท าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 
และเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย  
หรือการกระท าโดยประมาทนั้นน่าจะ
เป็นอันตรายแก่ชีวิตบุคคลอื่น  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน 
สี่หม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

7. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

ความผิดตาม
มาตรา 

ข้อหาหรือฐานความผิด 
บทก าหนดโทษ 

มาตรา อัตราโทษ 
มาตรา 130 ห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระท าด้วยประการ 

ใด ๆ  ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ 
เป็ น เ หตุ ใ ห้ เ กิ ด ค วั นห รื อ สิ่ ง อ่ื น ใ ด 
ในลักษณะที่อาจท าให้ ไม่ปลอดภัย 
แก่การจราจรในทางเดินรถนั้น 

มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 130 หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่ งชาติก าหนดตามมาตรา 15. วรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงที่ ออกตาม 
มาตรา 77 วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
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