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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ 
เร่ือง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  วาดวยการควบคุม
แหลงเพาะพันธุยุงลาย  เพื่อปองกันโรคไขเลือดออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบ  ๖๗ (๓)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลโพประจักษและนายอําเภอทาชาง  จึงออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  เร่ือง  การควบคุม
แหลงเพาะพันธุยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษนับต้ังแตวันที่ได
ติดประกาศโดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลโพประจักษแลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใด  ที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย”  หมายความวา  สภาวะที่มีน้ําขังไดในระยะเวลาที่เกินกวา  ๗  วัน   

ซ่ึงยุงลายสามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําและยุงลายได 
“ที่สาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชนสามารถ

ใชประโยชนหรือสัญจรได 
“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงสรางข้ึน

อยางอื่น 
“ภาชนะที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  อุปกรณ  ของใช  ส่ิงของที่อยูในอาคารหรือนอกอาคารและ

มีน้ําขังอยู  เชน  โอง  ตุมน้ํา  ถังซีเมนตในหองน้ํา  แจกัน  ภาชนะเพาะเลี้ยงตนไม  ถวยรองขาตู  จานรอง
กระถางตนไม  อางบัว  อางเล้ียงปลา   หรืออยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“เศษวัสดุที่มีน้ําขัง”  หมายความวา  มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิไดใชแลวในอาคารหรือ 

นอกอาคารและมีน้ําขังอยู  เชน  กระปอง  ยางรถยนต  ไห  กระถาง  ขวด  หรือชิ้นสวนของวัสดุ  

ดังกลาวที่มีน้ําขังอยู 

“มูลฝอย”  หมายความวา  ขยะ  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว  หรือ

ที่อื่นที่มีลักษณะเปนส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลโพประจักษ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ 

ขอ ๕ หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  กระปอง  ขวด  กะลา   

ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําไดในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือเคหะสถาน  ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมี 

มูลฝอย  กระปอง  ขวด  กะลา  ยางรถยนต  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหะสถาน

และบริเวณโดยรอบ  ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปดหรือบรรจุถังพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  

หรือวิธีอื่นใด  ทั้งนี้ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ขอ ๗ ในเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลโพประจักษยังไมสามารถใหบริการเก็บ   

ขนและกําจัดมูลฝอยได  ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถานกําจัดเอง  โดยวิธีการเผาหรือวิธี

อื่นใด  ทั้งนี้ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถาน  หรือสถานท่ีใด ๆ  ที่มีแหลงที่อาจเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองดูแลทําความสะอาด

และเปลี่ยนน้ําในแจกัน  ถวยรองขาตู  หรือภาชนะอื่น ๆ  ที่มีน้ําขังอยางนอยทุก ๆ  ๗  วันหรือใสสารเคมี

ปองกันการวางไขของยุงลายได  และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําหรือภาชนะใสน้ําอื่น ๆ  ที่มีอยูในอาคาร 

หรือเคหะสถาน 
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ขอ ๑๐ ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษไดจัดเจาหนาที่ออกไปฉีดพนยากําจัดยุง

ในอาคาร  เคหะสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหะสถานหรือสถานท่ีนั้น ๆ  

จะตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  ขอ  ๕  ขอ  ๖  หรือขอ  ๗  

มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๒ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  ขอ  ๙  

และขอ  ๑๐  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
ขอ ๑๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
มวน  เหมือนพงษ  

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้  คือ  เพ่ือปองกันและระงับการระบาดของโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในเขตตําบลโพประจักษ  ซ่ึงมียุงลายเปนพาหะของโรค   จึงเห็นสมควร 
ออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพประจักษ  เพ่ือควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลาย  อันไดแก   
ขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได  เชน  กะลามะพราว  เศษกระปอง  ยางรถยนต  และเศษภาชนะอื่น  เปนตน  
รวมทั้งภาชนะอ่ืนท่ีสามารถเก็บกักน้ําหรือมีน้ําขังได  เชน  โองน้ํา  ถาดรองกระถางตนไม  แจกัน  เปนตน   
ซ่ึงภาชนะเหลานี้หากไมมีการดูแลเปล่ียนน้ําเปนประจําทุก  ๗  วัน  หรือใสสารเคมีเพ่ือปองกันยุงลาย  ก็จะเปน
แหลงเพาะพันธุของยุงลายได   เพ่ือประโยชนในการควบคุมและกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย   
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบ  ๖๗ (๓)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 


