
 หนา   ๒๖๓ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 
เรื่อง   การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย  เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  วาดวยการควบคุม 

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนและนายอําเภอ

กาบเชิง  จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เรื่อง  การควบคุม

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใด  ที่เก็บ  กวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

“ภาชนะที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  อุปกรณ  ของใช  ส่ิงของท่ีอยูภายในอาคาร  หรือนอกอาคาร

และมีน้ําขังอยู  เชน  โองน้ํา  ถังรองรับน้ําในหองน้ํา  แจกัน  ถวยรองขาตู  จานรองกระถางตนไม  

ภาชนะเล้ียงพลูดาง  อางบัว  เปนตน 
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“เศษวัสดุที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  มูลฝอยหรือเศษส่ิงของที่มิไดใชแลวในอาคาร  หรือ 

นอกอาคารและมีน้ําขังอยู  เชน  กระปอง  ยางรถยนตเกา  ไห  กระถาง  ขวด  ฯลฯ  เปนตน   

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย”  หมายความวา  สภาวะท่ีมีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา  ๗  วัน   

ซึ่งยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได  หรือแหลงที่ตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมงของยุง 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียน 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๕ หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  อาทิ  กระปอง  

กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได  ในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตในที่หรือในถังรองรับ 

มูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนจัดไวให 

ขอ  ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองเก็บกวาดและดูแล

มิใหมีมูลฝอย  รวมทั้งกระปอง  กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ท่ีอาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถาน  

รวมท้ังบริเวณรอบ ๆ  ทั้งนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  

หรือวิธีการอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ใหบริการเก็บขนมูลฝอย  เพ่ือนําไปกําจัด  เจาของ  

หรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่นั้น  มีหนาที่เสียคาธรรมเนียมตามดวยขอบัญญัติวาดวย

การจัดการมูลฝอยดวย   
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครอง  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่มีแหลงน้ําท่ีอาจเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลายจะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย   

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครอง  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองดูแลทําความสะอาด 

และเปล่ียนน้ําในแจกัน  ถวยรองขาตูกับขาว  ภาชนะอื่น ๆ  ที่มีน้ําขัง  อยางนอยทุก  ๗  วัน  หรือใสสาร

ที่ปองกันการวางไขของยุงได  และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน  รวมทั้งขอปฏิบัติอื่น ๆ  

ที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนไดจัดเจาหนาท่ีไปทําการกําจัดยุงในอาคาร  

เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  รวมทั้งการรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกในรูปแบบตาง ๆ  เชน  พนยา 

เคมีหมอกควัน  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่นั้น  จะตองใหความรวมมือ 

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๐ ผู ใดฝาฝนขอ  ๕  และขอ  ๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ตองระวางโทษไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลตะเคียน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ทองคํา  เฉลิมรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตะเคียน 

 


