
 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง 
เรื่อง   การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย  เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  วาดวยการควบคุมแหลง

เพาะพันธุยุงลาย  เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  ในเขตตําบลปาเด็ง     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบกับมาตรา  ๖๗  (๓)  แหงพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปาเด็ง  และนายอําเภอแกงกระจาน  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  เรื่อง  การควบคุม

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  นับแตวันท่ีไดติดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  แลว  เจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใด  ที่เก็บ  กวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น   

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย”  หมายความวา  สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา  ๗  วัน   

ซึ่งยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได 

“ภาชนะที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  อุปกรณ  ของใช  ส่ิงของท่ีใชอยูในอาคารหรือนอกอาคาร  

และมีน้ําขังอยู  เชน  โอง/ตุมน้ํา  ถังซีเมนตในหองน้ํา  แจกัน  ภาชนะที่เล้ียงพลูดางชนิดตาง ๆ  ถวยรอง

ขาตู  จานรองกระถางตนไม  อางบัว  อางเล้ียงปลา  เปนตน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลปาเด็ง 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย  รวมท้ังกระปอง  กะลา  ยางรถยนต  หรือ 

มูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลปาเด็ง  จัดไวให 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย  

รวมทั้งกระปอง  กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถาน  รวมทั้ง

บริเวณรอบ ๆ  ทั้งนี้โดยเก็บลงถงัมลูฝอยที่มีฝาปด  หรือบรรจุถุงพลาสตกิท่ีมีการผูกรัดปากถุง  หรือวิธีการ

อื่นใดท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ขอ ๗ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย  เพ่ือนําไป

กําจัด  เจาของอาคารหรือเคหสถานมีหนาที่เสียคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยตามท่ีกําหนด   

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครอง  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่มีแหลงน้ําที่อาจ

เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย   
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ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครอง  อาคาร  เคหะสถาน  ตองดูแลทําความสะอาดและเปล่ียนน้าํ

ในแจกัน  ถวยรองขาตูกับขาว  ภาชนะอื่น ๆ  ท่ีมีน้ําขัง  อยางนอยทุก  ๗  วัน  หรือใสสารท่ีปองกันการ

วางไขของยุงได  และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน 

ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีราชการสวนทองถิ่นไดจัดเจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร  หรือ

เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีนั้น  จะตองให

ความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๑ เพ่ือใหการปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   ให เจาพนักงานทองถิ่นและ 

เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้   

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ

หรือใหเอกสารใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา   

(๒) เขาไปในอาคารสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา

การเพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียก

หลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นแนะนําใหเจาของผูครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ  และวิธีการปองกันและควบคุมหรือการจัดแหลง

เพาะพันธุยุงลาย  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได  ในการ

ปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น  บุคคลดังกลาวตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล   

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบสาเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆท่ี 

ฝาฝนตอบทแหงขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการ 

ตามอํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา 
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ขอ ๑๓ ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ไดจัดใหมีเจาหนาที่ทําการกําจัดยุงในอาคาร   

หรือ  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  เจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน  หรือสถานท่ีนั้น  จะตองให 

ความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร   

ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีแหลงเพาะพันธุยุงลายเกิดขึ้น  หรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรือ 

อาจกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลายนั้นระงับหรือปองกันแหลงเพาะพันธุยุงลายภายในเวลาอันสมควร  

วิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีแหลงเพาะพันธุยุงลายเกิดขึ้นอีกในอนาคต  ใหระบุไวในคําส่ังได   

ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน  ตาม 

วรรคหนึ่ง  และแหลงเพาะพันธุยุงลายที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นระงับแหลงเพาะพันธุ ยุงลายนั้น  และอาจจัดการตามความจําเปน  เพ่ือปองกันมิใหเกิด 

แหลงเพาะพันธุยุงลายนั้นขึ้นอีก  โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิด 

แหลงเพาะพันธุยุงลายตองเปนผูเสียคาใช  จายสําหรับการจัดการนั้น   

ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีแหลงเพาะพันธุยุงลายเกิดขึ้น  ในสถานที่เอกชนใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นระงับแหลงเพาะพันธุยุงลายภายใน

เวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคํา ส่ัง  และถาเห็นวาสมควรจะใหกระทํา  โดยวิธี ใดเพ่ือระงับ 

แหลงเพาะพันธุยุงลายนัน้หรือสมควร  กําหนดวิธกีารเพ่ือปองกันมิใหมีแหลงเพาะพันธุยุงลายขึ้นในอนาคต 

ใหระบุไวในคําส่ังได   

ขอ ๑๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๑๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระหวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท   



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปาเด็ง  เปนผูรกัษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ

นี้  และใหมีอํานาจออกขอบงัคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือใหมีการปฏิบตัิเปนไปตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตาํบลฉบับนี ้

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ทรง  มั่งม ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปาเด็ง 


