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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
เรื่อง การป้องกัน และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเป็นการสมควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ว่าด้วยการป้องกัน
และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาตาขวั ญ โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบลนาตาขวัญและนายอําเภอเมืองระยอง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ เรื่อง การป้องกัน
และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้ ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาตาขวั ญ
นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วภายในเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ หรื อ ทางที่ ไม่ ใช่ เป็ น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ ในระยะเวลาที่เกินเจ็ดวัน
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่ และพัฒนาเป็นตัวอ่อนได้
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“ทรายกํ า จั ด ลู ก น้ํ า ” หมายความว่ า ทรายที่ เคลื อ บด้ ว ยสารเคมี ที มี เทมฟอส
ชนิดเข้มข้นร้อยละ ๑ โดยน้ําหนัก
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยทําเป็นคําสั่ง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีเขตอํานาจในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาตาขวัญ
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์
หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือถังรองรับมูลฝอย
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญได้จัดไว้ให้
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดหรือดูแลมิให้มีมูลฝอย
รวมทั้งกระป๋ อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ อาจเป็ นแหล่งเพาะพั น ธุ์ยุงลายในอาคาร
เคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุลงในถุงพลาสติก
ที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ข้อ ๖ ในพื้ น ที่ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาตาขวั ญ ยั ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน
และกําจัดมูลฝอยได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเคหสถานกําจัดเอง โดยวิธีการเผา หรือฝัง
หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทําความสะอาด และทําการเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่ทรายกําจัดลูกน้ํา
และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มอี ยู่ในอาคาร และเคหสถาน
ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการฉีดพ่นยากําจัดยุง
ในอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น ๆ
จะต้องให้ความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร
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ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ป รากฏแก่เจ้าพนั กงานท้ อ งถิ่น หรือ เจ้าพนั กงานสาธารณสุขว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่นั้นไม่มีการปฏิบัติตามข้อ ๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจจะออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้น หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจเข้าไปดําเนินการแก้ไขเอง
โดยให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินการเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ วรรคสอง
ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ ให้ นายกองค์ การบริห ารส่วนตําบลนาตาขวัญ รักษาการให้ เป็ น ไปตามข้อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลํายอง ธรรมยิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาตาขวัญ

