
 
 

 
 

             
ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งดนิสอ 

เรื่อง 
  การควบคุมแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย   

พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี    จังหวดัปราจีนบุร ี

 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
หลักการ 

 

ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ
มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน  เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึง
จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ และนายอ าเภอนาดี จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง  การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. ๒๕62” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วั นถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
พ.ศ.2554 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและหมายความรวมถึง
มลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า เจ็ดวันซึ่งยุงลาย
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได ้ 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ 6 ห้ามผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่ขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งอาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์
ยุงลาย เช่น กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ เป็นต้น นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  
 ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร หรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย ที่ขังน้ าได้ซึ่ง
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ เป็นต้น ในบริเวณอาคาร  หรือเคหสถาน รวมทั้ง
บริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บใส่ลงถังรองรับมูลฝอยที่มีฝาเปิดปิด หรือบรรจุ ถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือ
วิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ  

/ในกรณี... 
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 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด เจ้าของอาคารหรือ เคหสถาน
มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็น แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
 ข้อ 9 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ า ในแจกัน ถ้วย
รองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืนๆ ที่มีน้ าขังอย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกัน การวางไข่ของยุงได้ และจัดให้มีฝา
ปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอประกาศ
ก าหนด 
 ข้อ10 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุง ในอาคาร หรือ
เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 6 และข้อ 7 ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ข้อ ๑2 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
 ข้อ ๑3 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
   
      
      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 

       (ลงชื่อ)    ส าราญ  อ่อนอรุณ 
                (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 
 
 

  เห็นชอบ 
 
   (ลงชื่อ)        นพดล   งามเหลือ 
    (นายนพดล   งามเหลือ) 
                 นายอ าเภอนาดี 
 
 


