
 หน้า   ๔๘ 
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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผ้ึง 
เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ว่าด้วยการควบคุม 

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การ  

บริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผ้ึง  และนายอําเภอพังโคน  

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  เร่ือง  การควบคุม

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  นับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญตัินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  

หรือที่อื่น  ๆ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งสร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่  หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”  หมายความว่า  สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า  ๗  วัน  ซึ่งยุงลาย

สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้ 

“ยุงลาย”  หมายความว่า  ยุงที่หากินในเวลากลางวัน  และอาจหรือพบเห็นได้ในเวลากลางวัน  

และให้หมายความรวมถึงตัวอ่อนในระยะต่าง  ๆ  ของยุงลายด้วย 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง

 ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอย  รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือ

มูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ   

ข้อ  ๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย  

รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่น  ๆ  ที่อาจขังน้ําได้ในอาคารหรือในเคหสถาน  รวมทั้ง

บริเวณรอบ  ๆ  ทั้งนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  หรือ

วิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  จะต้องปฏิบัติตามการกําหนดสุขลักษณะ

การเก็บ/รวบรวม/กําจัดมูลฝอยอื่น ๆ  ซึ่งอาจมีขึ้นโดยอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  และหรือโดยผู้มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๘  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ยังไม่สามารถให้บริการในการเก็บขนและกําจัด

ขยะมูลฝอยได้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  กําจัดเองโดยวิธีการเผาหรือฝังหรือวิธีอื่นใด  

ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ข้อ  ๙  ในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ให้บริการเก็บขนมูลฝอย  เพื่อนําไปกําจัด  

เจ้าของอาคารหรือเคหสถาน  มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขนมูลฝอย  ตามอัตราที่จะกําหนด 

ในภายหน้าต่อไป 
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ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ที่ใด ๆ  ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา

ในแจกัน  ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอื่น  ๆ  ที่มีน้ําขังอย่างน้อยทุก  ๗  วัน  หรือใส่สารป้องกัน 

การวางไข่ของยุงลายได้และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน 

ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นน้ํายากําจัดยุง 

ในอาคารหรือเคหสถาน  หรือสถานที่ใด  ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่นั้น

ต้องให้ความร่วมมือ  และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ  ๑๓  ผู้ ใดฝ่าฝืน  ข้อ   ๕  ข้อ   ๖  ข้อ   ๗  ข้อ   ๘  และข้อ  ๙  ต้องระวางโทษ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

ข้อ  ๑๔  ผู้ใดฝ่าฝืน  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 

ข้อ  ๑๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วีระศักดิ์  จันทรเกต 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตนผ้ึง 

เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

รายการ อัตราคาปรับ 

๑.  ตรวจพบครั้งแรก 

  ๒.  ตรวจพบครั้งท่ี  ๒ 

  ๓.  ตรวจพบครั้งท่ี  ๓ 

๓๐  บาท 

๗๐  บาท 

๑๐๐  บาท 

 


