
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

**************** 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๖  และมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา 
๓๔ มาตรา ๓๕   มาตรา ๔๑  และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและนายอ าเภอสุวรรณภูมิ   จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖  ” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
    “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า  แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ าหรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่
หนึ่งตัวขึ้นไป 
   “ภาชนะที่มีน้ าขัง”  หมายความว่า  อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอก
อาคารและมีน้ าขังอยู่ เช่น โอ่ง/ตุ่มน้ า ถังซีเมนต์ในห้องน้ า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง  ถ้วยรองขาตู้  จานรอง
กระถางต้นไม้  อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕    

“ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่
อาจขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจัดไว้ให้ 
  ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหะสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย 
รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังน้ าได้ในอาคารหรือเคหะสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ 
ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะน า 
  ข้อ ๗ ในเขตพ้ืนที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งยังไม่สามารถให้บริการเก็บขนและก าจัด
มูลฝอยได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหะสถาน ก าจัดเองโดยวิธีการเผา หรือฝัง หรือวิธีการอ่ืนใด  ทั้งนี้ 
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 
  ข้อ ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ข้อ ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใน
ภาชนะที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก ๗ วัน  หรือใส่สารป้องกันการวางไข่ของยุงได้และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ใน
อาคารและเคหะสถาน 
  ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ปรากฏต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขว่า  อาคาร  หรือ
เคหสถาน  หรือสถานที่ใดท่ีมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจมีค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือเคหสถานหรือสถานที่นั้น ปรับปรุง  แก้ไขให้ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะภายในเวลาตามสมควรได้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจเข้าไปด าเนินการแก้ไขเองได้โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร หรือ
เคหสถานหรือสถานที่นั้น เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการแก้ไขนั้น 
  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้จัดให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นเคมีก าจัดยุงใน
อาคาร หรือเคหสถาน  หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน หรือสถานที่นั้น  จะต้องให้
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ข้อ  ๑๒  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้เอกสารใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคาร หรือเคหสถานหรือสถานที่ใดในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานหรือสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานหรือสถานที่ใด ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันและควบคุมหรือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ข้อ  ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ  ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติในข้อ   ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ต้องระวาง
โทษตามบทก าหนดโทษการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามอัตราที่ก าหนดไว้ในท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
  
      (ลงชื่อ)        ประจวบ  บุดดาวัน 
                       (นายประจวบ  บุดดาวัน) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 

          เห็นชอบ 
 

 
 (ลงชื่อ)     เลิศสิน  จึงจรัสทรัพย์ 
           (นายเลิศสิน  จึงจรัสทรัพย์) 
             นายอ าเภอสุวรรณภูมิ 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
     ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
     เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                 ................................................ 
 
                              หลักการ  

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพ่ือป้องกันไข้เลือดออกในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

 
                              เหตุผล  

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกปี ๒๕๕๖  และคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกให้สอดคล้องตามคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๔๕     และปรากฏว่ามีประชาชนป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ขยะมูล
ฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆ เป็นต้น  รวมทั้งที่อาบน้ า 
ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะอ่ืนๆ  รวมทั้งแหล่งน้ าอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งอาจ
ไม่มีการดูแลและเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วัน หรือไมใ่ส่สารเคม ีจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงจ าเป็นต้อง
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราโทษท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
รายการ อัตราค่าปรับ 

๑. ตรวจพบครั้งที่ ๑ 
๒. ตรวจพบครั้งที่ ๒ 
๓. ตรวจพบครั้งที่ ๓ 
๔. ตรวจพบครั้งที่ ๔ 
๕. ตรวจพบครั้งที่ ๕ 
๖. ตรวจพบครั้งที่ ๖ 

ตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร  
ปรับ 50 บาท 
ปรับ 100 บาท 
ปรับ 500 บาท 
ปรับ 1,000 บาท 
ส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมายอาญา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


