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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่ว นตําบลถ้ําฉลอง ว่าด้วยการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
กฎหมายที่มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติให้ กระทํา ได้โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลถ้ํ า ฉลอง โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลถ้ํ า ฉลอง
และนายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัญ ญัต ินี ้เ รีย กว่า “ข้อ บัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บลถ้ํ า ฉลอง เรื ่อ ง
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่ว นตําบลถ้ําฉลองนับแต่วัน ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาข้ อบั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบีย บและคํา สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว ใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษวั ต ถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกิน กว่าเจ็ด วัน
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามมิ ให้ผู้ ใดทิ้ งหรื อทํา ให้มี ขึ้น ซึ่ งมูล ฝอยที่อาจเป็ น แหล่ง เพาะพัน ธุ์ ยุงลาย อาทิ
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขงั น้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถัง
รองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองจัดไว้ให้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแ ลมิให้มีมูลฝอย
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ําได้ใน
บริเวณอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุ
ถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ข้ อ ๗ ในเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลถ้ํ า ฉลองยั ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน
และกําจัดมูลฝอยได้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน กําจัดเอง โดยวิธีการเผา หรือฝัง
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ข้อ ๘ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด
เจ้าของอาคารหรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มแี หล่งน้ําที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถ้ว ยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ด วัน หรือใส่สารที่ป้องกัน
การวางไข่ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลถ้ํา ฉลอง ได้จั ด เจ้ าหน้ าที่ ไ ปทํ าการกํ า จัด ยุ ง
ในอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น
จะต้องให้ความร่วมมือและอํานายความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๑๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ ๕ และข้ อ ๖ ต้ อ งระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมนึก เครือประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําฉลอง

