
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



สรุปสาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..... 

1. ชื่อกฎหมาย  
    ชื่อกฎหมาย คือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .....     

2. หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคโรคชิคุนกุนยาของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้หรือโรคโรคชิคุนกุนยา โดย
มียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษ
ภาชนะอ่ืนๆเป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ าอื่นๆ ใน
อาคารหรือบริเวณบ้านเรือน และสถานที่อ่ืนๆซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ า หรือใส่สารเคมีก็จะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้    

3. วันบังคับใช้ 
  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

5. บทนิยาม/ความหมาย 
     “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
    “ภาชนะที่มีน้ าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอกอาคาร 
และมีน้ าขังอยู่ เช่น โอ่งน้ า ตุ่มน้ า ถังซีเมนต์ในห้องน้ า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถาง
ต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น 
    “เศษวัสดุที่มีน้ าขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอก
อาคาร และมีน้ าขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็นต้น หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มี
น้ าขังอยู่ 
 
งานกฎหมายและคด ี
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง) 
 

 

หมายเหตุ : สรุปสาระส าคัญน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องน้ัน ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/january-2020/chikungunya-virus


-2- 
 
    “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
    “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 
    “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ าหรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัว
ขึ้นไป 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา
ธารสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
      “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้    
   “เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. 2535 

6. สาระส าคัญ  
    เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ต้องดูแลท าความสะอาด และเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่มีน้ าขังอย่างน้อยทุก 7 วัน หรือ               
ใส่สารป้องกันการวางไข่ยุง รวมถึงปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

(2) ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือมูลฝอยที่อาจน้ า
ขังได้ ในอาคารหรือเคหสถานรวมทั้งบริเวณรอบๆ โดยเก็บลงถังที่มีฝาปิด หรือบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

(3) อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ าขังหรือที่มีแหล่งน้ าที่อาจ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

(4) ตุ่มน้ าในอาคารและบริเวณเคหสถาน ต้องจัดให้มีฝาปิด 
(5) มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย 
(6) ต้องให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล             

บางขุนไทร ที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคารหรือเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ 
    ข้อห้าม 
    ห้ามผู้ใดทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้ง กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ      
ที่อาจขังน้ าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบล         
บางขุนไทรจัดไว้ให้       

งานกฎหมายและคด ี
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง) 
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7. บทก าหนดโทษ 
    ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ. .......... 

------------------------------ 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 

เหตุผล 

    เนื่องจากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคโรคชิคุนกุนยาของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ซึ่งอาจมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้หรือโรคโรคชิคุนกุนยา โดย
มียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้องควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษ
ภาชนะอ่ืนๆเป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ าอื่นๆ ใน
อาคารหรือบริเวณบ้านเรือน และสถานที่อ่ืนๆซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ า หรือใส่สารเคมีก็จะเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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(ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ. .......... 
  

   โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ว่าด้วยการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (3) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทรและนายอ าเภอบ้านแหลม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ..........” 

        ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

        ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ ใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “ภาชนะท่ีมีน้ าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอกอาคาร และ มีน้ าขัง
อยู่ เช่น          โอ่งน้ า ตุ่มน้ า ถังซีเมนต์ในห้องน้ า แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูด่ าง ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถาง
ต้นไม้ อ่างบัว อ่างเลี้ยงปลา เป็นต้น 
   “เศษวัสดุที่มีน้ าขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอกอาคาร และ 
มีน้ าขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด เป็นต้น หรือชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ าขังอยู่ 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได ้
   “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า แหล่งที่ตรวจพบลูกน้ าหรือตัวโม่งยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทร ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้    
   



                เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

   (..............................) 
          นายอ าเภอบ้านแหลม 
 

   ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่มี
น้ าขังอย่างน้อยทุก 7 วัน หรือใส่สารป้องกันการวางไข่ของยุง รวมถึงต้องปฏิบัติตามวิธีการอ่ืนใด  ที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะน า 

  ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ เศษวัสดุที่มีน้ าขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังน้ าได้ใน
อาคารหรือเคหสถานรวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูก
รัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่พนักงานสาธารณสุขแนะน า 

   ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ าขัง
หรือที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

   ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและบริเวณ
เคหสถาน 

   ข้อ 8 ห้ามผู้ใดทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้ง กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ       
ที่อาจขังน้ าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
จัดไว้ให้ 

   ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ให้บริการเก็บขนมูลฝอย เพ่ือน าไปก าจัดเจ้าของ
อาคารหรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร
ก าหนดไว้ 

   ข้อ 10 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคารหรือ
เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้องให้ความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ             
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ             
ให้มีอ านาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 ประกาศ ณ วันที่ .............................. 
 

        (ลงชื่อ) 
                                                       (..............................................) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 


