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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง
เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง วาดวยการควบคุม
แหลงเพาะพันธุยุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเขตตําบลพลูตาหลวง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลพลู ต าหลวง โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลพลู ต าหลวงและ
นายอําเภอสัตหีบ จึงออกขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อบั ญญั ติ นี้ ให เรี ยกว า “ข อบั ญญั ติ องค การบริ หารส วนตํ าบลพลู ตาหลวง เรื่ อง
การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง นับแต
วันที่ไดตดิ ประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ข อ บั ง คั บ ระเบี ยบ และคํ าสั่ งอื่ นใดในส วนที่ ไ ด ตราไว แล ว
ในขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัติน้ี
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ภาชนะที่มีน้ําขัง” หมายความวา อุปกรณ ของใช สิ่งของที่ใชอยูในอาคารหรือนอกอาคาร
และมีน้ําขัง เชน โอง/ตุมน้ํา ถังซีเมนตในหองน้ํา แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูดาง ถวยรองขาตู จานรอง
กระถางตนไม อางบัว อางเลี้ยงปลา เปนตน
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“เศษวัสดุที่มีน้ําขัง” หมายความวา มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิไดใชแลวในอาคารหรือนอก
อาคาร และมีน้ําขังอยู เชน กระปอง ยางรถยนตเกา ไห กระถาง ขวด เปนตน หรือชิ้นสวนของวัสดุ
ดังกลาวที่มีน้ําขังอยู
“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา แหลงที่ตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมงยุงลายตั้งแตหนึ่งตัว
ขึ้นไป
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังจนเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายถือวาเปนเหตุรําคาญ
ขอ ๖ หามมิใหผูใด ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้ง กระปอง กะลา ยางรถยนต
หรือ มูลฝอยอื่น ๆ ที่อาจขัง น้ําได ในที่ห รือทางสาธารณะ เวนแตใ นที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง จัดไวให
ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอย
รวมทั้งกระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่อาจขังน้ําไดในอาคารหรือเคหสถานรวมทั้ง
บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปด หรือบรรจุพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือ
วิธีการอื่นใดที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ขอ ๘ การเก็ บ กวาด และดู แ ลมิ ใ ห มี มู ล ฝอย ฯลฯ ตามข อ ๗ ให แ ยกมู ล ฝอยลงใน
ถุงพลาสติก หรือถังที่องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวงกําหนดไวเปนมูลฝอยแหง และมูลฝอยเปยก
ขอ ๙ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไป
กํา จัด เจ า ของอาคารหรือ เคหสถานต อ งมีห นา ที่เ สีย คา ธรรมเนี ยมการเก็บ ขนมูล ฝอยตามขอ บัญ ญั ติ
องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหลงน้ําที่อาจ
เปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย จะตองดูและมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถวยรองขาตูกับขาว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อยางนอยทุก ๗ วัน หรือใสสารทรายอะเบท
ผงซักฟอก ปองกันการวางไขของยุงได และจัดใหมีฝาปดตุมน้ําที่มีอยูในอาคารและเคหสถาน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ อาจเปน
แหลงเพาะพันธุยุงลาย เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข อาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น ปรับปรุงแกไขในเวลาตามสมควรได หากผูใดไดรับคําสั่ง
ไปปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นั้ น โดยไม มี เ หตุ อั น สมควร เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
อาจเขาไปแกไขเองได เพื่อการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย และหากมีคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้น
เพื่อการนี้ใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ ร าชการส ว นท อ งถิ่ น ได จั ด เจ า หน า ที่ ไ ปทํ า การกํ า จั ด ยุ ง ในอาคารหรื อ
เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหะสถานหรือสถานที่นั้น จะตองให
ความรวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๑๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗๓ วรรคสอง มีโทษปรับไมเกินหาพันบาทถวน
ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวงนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทวีป แตงแกว
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง

