
 
(ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............... 
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(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............... 

***************************** 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............... 

 
เหตุผล 

 ด้วยปรากฏว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเมือง ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้  โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ 
มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์และเศษภาชนะอ่ืน ๆ เป็นต้น รวมทั้ง
แหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้และภาชนะรองรับน้ า อ่ืน ๆ ในอาคารหรือบริเวณ
บ้านเรือน และสถานที่อ่ืน ๆ ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก 7 วัน หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
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(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............... 
----------------------------------------- 

  

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ............... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเมือง และนายอ าเภอจักราช จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...............”  
 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารต าบลคลองเมือง ตั้งแต่วันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้  
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวัน  
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ 4 ห้ามผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง  
กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรั บมูลฝอย  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองจัดไว้ให้ 
  ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย   
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ขังน้ าได้ในบริเวณอาคาร
หรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัด
ปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า  
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด เจ้าของ
อาคาร หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
  ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถานที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
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  ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถานต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใน
แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขังอย่างน้อยทุกเจ็ดวันหรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้ 
และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
คลองเมืองประกาศก าหนด  
  ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขว่าอาคาร หรือ
เคหสถาน หรือสถานที่ใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจมีค าสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ปรับปรุง แก้ไขในเวลาตามสมควร  
หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไปด าเนินการแก้ไขได้เอง  
เพ่ือควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
  ข้อ 9 ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงลายใน
อาคารหรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที ่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่………………………………………… 
 
 
 

                          (ลงชื่อ)............................................................ 
                                  (…………….............…………………….......) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
       
 

                            เห็นชอบ  
 

 

   (ลงชื่อ)................................................................  
         (……………………………………………..........) 

                                                        นายอ าเภอจักราช 


