
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน 
เรื่อง   การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน  วาดวยการควบคุม 

แหลงเพาะพันธุยุงลายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดาน 

อาศัยอํานาจตามความใน  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลดานและนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน  เรื่อง  การควบคุม

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้   

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “แหลงเพาะพันธุยุงลาย”  หมายความวา  แหลงท่ีตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมงยุงลาย

ตั้งแต  ๑  ตัวขึ้นไป 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 “ภาชนะที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  อุปกรณ  ของใช  ส่ิงของท่ีใชอยูในอาคารหรือนอก

อาคารและมีน้ําขังอยู  เชน  โอง  ตุมน้ํา  ถังซีเมนตในหองน้ํา  แจกัน  ภาชนะเล้ียงพลูดาง  ถวยรองขาตู   

จานรองกระถางตนไม  อางบัว  อางเล้ียงปลา  เปนตนไป 

 “เศษวัสดุที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  มูลฝอยหรือเศษส่ิงของท่ีมิไดใชแลวในอาคาร 

หรือนอกอาคารและมีน้ําขังอยู  เชน  กระปอง  ยางรถยนตเกา  ไห  กระถาง  ขวด  เปนตน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดาน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ ๕ หามผูใดท้ิงหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย  รวมท้ังกระปอง  กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ   

ท่ีอาจทําใหเกิดน้ําขังได  ในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลดานจัดไวให 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถานตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย  

รวมท้ังกระปอง  กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ท่ีอาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถานรวมทั้ง

บริเวณรอบ ๆ  ทั้งนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใด

ที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา   

ขอ ๗ อาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีมีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังจนเปนแหลงเพราะพันธุยุงลาย  

ถือวาเปนเหตุรําคาญ 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่มีแหลงน้ําที่อาจเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลายจะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  ตองดูแลทําความสะอาดและเปล่ียนน้ําในแจกัน  

ถวยรองขาตูกับขาว  ภาชนะอื่น ๆ  ที่มีน้ําขังอยางนอยทุก  ๗  วัน  หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได  

หรือการควบคมุลูกน้าํดวยวิธอีื่นใดที่เหมาะสม  และกรณีที่เปนภาชนะกกัเก็บน้ําตองจัดใหมีฝาปดท่ีมิดชิด 

 ขอ  ๑๐  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลดานไดจัดพนักงานเจาหนาท่ีไปทําการกําจัดยุง 

หรือลูกน้ํายุงในอาคาร  หรือเคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  

หรือสถานที่นั้นจะตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงหลักฐานหรือเอกสารใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือทําการตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ  ในการนี้  ใหมีอํานาจ 

สอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

 (๓) แนะนําใหเจาของผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  และวิธีปองกันและควบคุมหรือกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

เจาพนักงานทองถิ่นอาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดาน 

เปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือชวยปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งในเขตองคการบริหารสวนตําบลดาน   

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี  

บุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 

ในขณะปฏิบัติหนาที่ดวย  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ  ๑๒  ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝาฝน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน

เปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวนใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ   เพ่ือแกหรือระงับเหตุนั้น

ไดตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๓  ผูใดฝาฝนขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๔  ผูใดฝาฝนขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สืบสมบตัิ  ศรีสุรินทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดาน 

้หนา   ๑๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


