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หลักการ 
ให้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 
2562 
 

เหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  ถ้าไม่ได้รับการควบคุมโรคอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการควบคุมโรคที่ถูกต้อง 
คือการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือน 
ช่วยกันดูแล ตรวจสอบภาชนะบรรจุน้ าทิ้งทั้งในและนอกอาคารบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย อัน
เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 



                                        ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.   
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2546 และมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
2535  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบ้านผือ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย  พ.ศ.  2562” 
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงแล้ว  7  วัน 
 ข้อ  3  นับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนๆ ที่ตรา
ไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย”หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารเถ้า 
มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ระยะเวลาที่เกินกว่า  7  วัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ในท้องถิ่นท่ีใช้ข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  5  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะโหลก กะลา ยางรถยนต์ หรือมูล

ฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังน้ าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวงจัดไว้ให้ 

ข้อ  6  เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยรวมทั้งกระป๋อง 
กะโหลก กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังน้ าได้ในอาคารหรือเคหะสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้ 
โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถังพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะน า 

ข้อ  7  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ให้บริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือน าไปก าจัด 
เจ้าของอาคารหรือเคหะสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.   2550  



ข้อ  8  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ าอาจเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

ข้อ  9   เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าในแจกัน 
ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืนๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก  7  วัน และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและ
เคหะสถานให้มิดชิดสามารถป้องกันการวางไข่ของยุงลายได้ 

ข้อ  10  ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขว่า อาคาร เคหะสถาน 
หรือที่สถานที่อ่ืนใด มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหะสถานหรือสถานที่นั้น ปรับปรุงแก้ไขในเวลาตาม
สมควรได้ หากผู้ใดรับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขเองได้ เพ่ือการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิดข้ึน เพ่ือการนี้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ  11  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5  ข้อ 6  และข้อ  7  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  2535 มาตรา  73  วรรคสอง 

ข้อ  12  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  8  และข้อ  9  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000   บาท 
ข้อ  13  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ

ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อการปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓  เดอืน   กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

         (ลงชื่อ)            สมร  วงษ์เวียน 
          (นายสมร  วงษ์เวียน) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง     
 
 
                

 
  


