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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 
เร่ือง   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรมว่าด้วยการควบคุม 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบกับมาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพรมและนายอําเภอบางคนทีจึงออกข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  เร่ือง  การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชมุชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  อาคาร
สาธารณะหรือสิ่งก่อสร้างข้ึนอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  และรวมทั้งโดยรอบบริเวณ 
ที่แสดงอาณาเขตชัดเจน  เช่น  เขตร้ัว  เขตอาคารดังกล่าว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”  หมายความว่า  สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า  ๗  วัน   
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้ 
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“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรมหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบดูแลด้านสาธารณสุข 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  อาทิ  กระป๋อง  
กะลา  ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได้  ในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับ
มูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรมจัดไว้ให้ 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย 
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  อาทิ  กระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได้ 
ในอาคารหรือเคหสถาน  รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ยกเว้นเหตุเกิดจากความไม่ตั้งใจ  โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตาม  ข้อ  ๔  วรรค  ๕  และ  ๖  ทั้งนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด   
หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  หรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าหน้าที่แนะนํา 

ข้อ ๗ ในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  ที่ยังไม่สามารถให้บริการเก็บ  ขนและ
กําจัดมูลฝอยได้  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถานกําจัดเองโดยวิธีการเผา  หรือฝัง  หรือวิธีอื่นใด  
ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ข้อ ๘ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  ที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไป
กําจัด  เจ้าของอาคารหรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามข้อบัญญัติว่าด้วย 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยด้วย 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกันถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอื่น ๆ  ที่มีน้ําขัง  อย่างน้อยทุก  ๗  วัน  หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่
ของยุงได้  และจัดให้มีฝาหรือวัสดุอื่นใดปิดภาชนะเก็บหรือกักน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรมได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นหรือใส่สารเคมี  
เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ในอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่นั้น  จะต้องให้ความร่วมมือ  และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามความในข้อ  ๔  วรรคสอง  จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ที่ เ ก่ียวข้องในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย  โดยรอบบริเวณท่ี 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๕  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ต้องระวางโทษ  ดังนี้ 
  ๑๓.๑ กรณีตรวจพบครั้งที่  ๑  ดําเนินการแจ้งเตือน 
  ๑๓.๒ กรณีตรวจพบคร้ังที่  ๒  กําหนดระยะเวลาแก้ไขทันที  หากไม่ดําเนินการ

แก้ไขภายใน  ๗  วัน  ให้ประกาศรายชื่อครัวเรือนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  หรือประกาศทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและถ้าผู้ฝ่าฝืนเป็น
ข้าราชการ  เจ้าพนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้มีหน้าที่ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ตามความใน
ข้อ  ๔  วรรค  ๕  และวรรค  ๖  รายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ได้ทราบเหตุของการไม่ให้ความร่วมมือ
ดังกล่าวด้วย 

  ๑๓.๓ กรณีตรวจพบครั้งที่  ๓  ให้เจ้าของอาคารและสมาชิกในครัวเรือนเสียสิทธิ์  ดังนี้ 
   ๑๓.๓.๑  เสียสิทธิ์ในด้านการขอรับบริการต่าง ๆ  ที่ชุมชนจัดให้มีบริการประจําปี 
   ๑๓.๓.๒  ผู้นําชุมชนจะงดความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ ของชุมชน 
   ๑๓.๓.๓  หากพบผู้ป่วยซ้ํารายให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามความ 

ในข้อ  ๔  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุม  รวมตลอดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตามความเป็นจริง 
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วรพงษ์  วรทศัน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพรม 


