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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้อ บั ญ ญั ติ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนนทรี ว่า ด้ ว ยการควบคุ ม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนนทรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทร์บุรี
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาข้อบัญ ญัติ ระเบีย บ ประกาศ และคําสั่งอื่น ใดในส่ว นที่ได้ตราไว้แ ล้ว ในข้อบัญ ญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
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“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัต ถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสิน ค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า
เจ็ดวันซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี
“เจ้ าพนัก งานสาธารณสุข ” หมายความว่ า เจ้า พนั กงานซึ่ง ได้รั บการแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดทิ้ ง หรื อ ทํ า ให้ มี ขึ้ น ซึ่ งมู ล ฝอยที่ อ าจเป็น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลาย อาทิ
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้น แต่ในที่หรือ
ในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีจัดไว้ให้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแ ลมิให้มีมูลฝอย
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ําได้ในบริเวณ
อาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มี
การผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแ ลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่
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ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนนทรีประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร
หรือเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้
ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๑๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ ๕ และข้ อ ๖ ต้ อ งระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๗ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๑๒ ให้น ายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญ ญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพี่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธรรมรัตน์ เอนกรัตน์มนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรี

