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โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑ ประกอบมาตรา  ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบล ไร่โคก  โดยความเห็นชอบของสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  และนายอ าเภอ บ้านลาด                  
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  เรื่อง  การควบคุม              
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖0” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  นับแต่วันถัดจากวัน ท่ีได้     
ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

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

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ” หมายความว่า  สภาวะท่ีมีน้ าขังได้ในระยะเวลาท่ีเกินกว่าเจ็ดวัน          
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดท้ิงหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอยท่ีอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง  
กะลา ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่นๆ ท่ีขังน้ าได้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่ในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอย            
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคกจัดไว้ให้ 

 
 
 



 
     -๒- 
 
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยท่ีอาจเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง  กะลา ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่นๆ ท่ีขังน้ าได้ในบริเวณอาคารหรือ
เคหสถาน  รวมท้ังบริเวณรอบๆ  ท้ังนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง
หรือวิธีการอื่นใดท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัด  เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าท่ีเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  อาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีใดๆ  ท่ีมีแหล่งน้ าท่ีอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปล่ียนน้ าในแจกัน  
ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น  ๆ ท่ีมีน้ าขัง  อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน  หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้  และ
กรณีตุ่มน้ าต้อง จัดให้มีฝาปิด  ตาข่าย หรือวัสดุ ท่ีสามารถป้องกันยุงลงไปวางไข่ในตุ่มน้ า ท่ีมีอยู่ในอ าคารและ
เคหสถาน รวมท้ังข้อปฏิบัติอื่นๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไร่โคก ประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  ได้จัดเจ้าหน้าท่ีไปท าการก าจัดยุงในอาคาร  หรือ
เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีนั้น  จะต้องให้ความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกตามสมควรตามความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่โคก  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
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