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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

เรื่อง   ประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร   เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

 พ.ศ.๒๕๕๖ 

****************************** 

ดวย  องคการบริหารสวนตําบลทาไร  ไดรับรายงานการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลทาไรตามรายงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางกระบือ และโรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราช  ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแจงสถานการณโรคไขเลือดออกปจจุบันมี

ความรุนแรง  และเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  

การนี้  องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จึงเห็นความจําเปนที่ตองควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลาย ใน

ตําบลทาไร  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตาํบล (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.

๒๕๕๒ และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒ มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔ 

มาตรา  ๔๑ และมาตรา  ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  ประกอบกับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข

เพิ่มเติม  ลงวันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕   ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

สภาองคการบริหารสวนตําบลทาไรแลว  ในการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๓  

เมษายน  ๒๕๕๖  และนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชไดพิจารณาใหความเห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จึงประกาศใช

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร  เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย  พ.ศ.๒๕๕๖   ทั้งนี้ใหใชบังคับ

เฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร  นับแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศใชและปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ ที่

ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไรและภายในหมูบานแลว  ๗ วัน 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

           พิพัฒน  ทุมรัตน 

                              ( นายพิพัฒน  ทุมรัตน ) 

                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
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อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร 
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*************************** 

 

หลักการ 

 ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

เหตุผล 

 ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนโรคไขเลือดออกของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร

ตามรายงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางกระบือ และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

ซ่ึงอาจแพรระบาดได  โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคติดตอนี้  องคการบริหารสวนตําบลทาไร  จึงเห็นเปนการ

จําเปนท่ีตองควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลาย  อันไดแก มูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได  เชน เศษกระปอง 

กะลามะพราว  ยางรถยนต  และเศษภาชนะอ่ืน ๆ เปนตน  รวมท้ังแหลงน้ํา  ท่ีอาบน้ํา  ตุมน้ํา  โองน้ํา  แจกัน 

กระถางตนไม  และภาชนะรองรับน้ําอ่ืน ๆ  ในอาคาร หรือบริเวณบานเรือน ซ่ึงหากไมมีการดูแล เปลี่ยนน้ํา

เปนประจําทุก  7  วัน  หรือใสสารเคมีก็จะเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลาย จึงตราขอบัญญัตินี้  
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 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร  วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา  67  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเปน

พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา 29  

ประกอบมาตรา  32 มาตรา  33 มาตรา  34 มาตรา  41 และมาตรา  43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติใหกระทําได  ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปน

เหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน พ.ศ.2545  ตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลทาไร  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาไร และ

นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 
 

ขอ  1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไร เรื่อง การควบคุมแหลง

เพาะพันธุยุงลาย  พ.ศ.2556”        

 ขอ  2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไร  นับแตวันถัดจากวันท่ีได

ประกาศใชและปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไรและภายในหมูบาน

แลว  7 วัน 

ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใช

ขอบัญญัตินี้แทน 

 ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย” หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน   ตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว  หรือท่ีอ่ืน

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“อาคาร” หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน

อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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“ภาชนะท่ีมีน้ําขัง”   หมายความวา  อุปกรณ  ของใช  สิ่งของท่ีใชอยูในอาคารหรือนอกอาคาร และ

มีน้ําขังอยู เชน  โอง/ตุมน้ํา  ถังซีเมนตในหองน้ํา  แจกัน  ภาชนะเลี้ยงพลูดาง  ถวยรองขาตู  จานรองกระถาง

ตนไม  อางบัว  อางเลี้ยงปลา  เปนตน 

“เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง”    หมายความวา  มูลฝอยหรือเศษสิ่งของท่ีมิไดใชแลวในอาคารหรือนอกอาคาร  

และมีน้ําขังอยู  เชน  กระปอง  ยางรถยนตเกา  ไห  กระถาง  ขวด  เปนตน  หรือชิ้นสวนของวัสดุดังกลาวท่ีมี

น้ําขังอยู 

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา  แหลงท่ีตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโมงยุงลายตั้งแตหนึ่งตัวข้ึนไป 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนเอกชนและประชาชนสามารถใช

ประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  บุคคลผูดํารงตําแหนงนักวิชาการควบคุมโรคตั้งแตระดับ  

5  ข้ึนไป  ประจํางานควบคุมโรคติดตอท่ัวไป    กลุมงานสงเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุขสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

 ขอ 5 อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีภาชนะหรือเศษวัสดุท่ีมีน้ําขังจนเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายถือวาเปน

เหตุรําคาญ 

 ขอ 6 หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงมูลฝอยท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  อาทิ กระปองกะลา  

ยาง รถยนต หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ท่ีขังน้ําไดในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยท่ีอาจเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย  อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีขังน้ําไดในบริเวณอาคารหรือ

เคหสถานรวมท้ังบริเวณรอบ ๆ ท้ังนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปดหรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง

หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

 ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีแหลงน้ําท่ีอาจเปนแหลง

เพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

 ขอ 9 เจาของหรือผูครองครองอาคาร เคหสถาน  ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําในแจกัน 

ถวยรองขาตูกับขาว  ภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีน้ําขัง  อยางนอยทุกเจ็ดวัน หรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได 

และจัดใหมีฝาตุมน้ําท่ีมีอยูในอาคารและเคหสถาน รวมท้ังขอปฏิบัติอ่ืนๆ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

ประกาศกําหนด 
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 ขอ 10 ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาไร  ไดจัดเจาหนาท่ีไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือ 

เคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้นจะตองใหความรวมมือ

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ขอ 11 ผูใดฝาฝนขอ 6 และขอ 7  ตองระวางโทษ ตามมาตรา  73  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 ขอ 12 ผูใดฝาฝนขอ 8 ขอ 9 ขอ 10  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ 13 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ ออก 

ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 กฎ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศ ท่ีผลเปนการท่ัวไปเม่ือไดประกาศใชโดยเปดเผยแลวเปนเวลา  15 วัน 

ใหใชบังคับได 

   

  ประกาศ ณ วันท่ี    24  ตุลาคม  2556 

      
 

       ลงชื่อ       พิพัฒน  ทุมรัตน 

        (นายพิพัฒน  ทุมรัตน) 

             เห็นชอบ           นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไร 

 

 

           ราชิต  สุดพุม 

       (นายราชิต  สุดพุม) 

(...............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
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