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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เร่ือง   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ว่าด้วยการควบคุม  
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙   
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และนายอําเภอหัวหิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  การควบคุม 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๗”   

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  นับแต่วันถัดจาก 
วันที่ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี้   
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ 

สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”  หมายความว่า  สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวัน 

ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้   

“ภาชนะที่มีน้ําขัง”  หมายความว่า  อุปกรณ์  ของใช้  สิ่งของที่ใช้อยู่ในอาคารหรือนอกอาคาร

และมีน้ําขังอยู่  เช่น  โอ่ง/ตุ่มน้ํา  ถังซีเมนต์ในห้องน้ํา  แจกัน  ภาชนะเลี้ยงพลูด่าง  ถ้วยรองขาตู้  จานรอง 

กระถางต้นไม้  อ่างบัว  อ่างเลี้ยงปลา  เป็นต้น 

“เศษวัสดุที่มีน้ําขัง”  หมายความว่า  มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอกอาคาร

และมีน้ําขังอยู่  เช่น  กระป๋อง  ยางรถยนต์เก่า  กระถาง  ขวด  เป็นต้น  หรือเศษของวัสดุดังกล่าวที่มีน้ําขัง 

“เหตุรําคาญ”  หมายความว่า  เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย  ในบริเวณ

ใกล้เคียง  หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  แหล่งน้ํา  ทางระบายนํ้า  ที่อาบน้ํา  ส้วม  หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า  หรือสถานที่อื่นใด   

ซึ่งอยู่ในทําเลไม่เหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ  มีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น

หรือละอองสารเป็นพิษ  หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนําโรค  หรือก่อให้เกิดความเสื่อม 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

  (๒)  การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป็น  เหตุให้เสื่อม 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  (๓)  อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มี 

การระบายอากาศ  การระบายน้ํา  การกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเป็นพิษ  หรือมีแต่ไม่มี 
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การควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ   

  (๔)  การกระทําใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความร้อนสิ่งมีพิษ   

ความสั่นสะเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ   

  (๕)  เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่มีภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีภาชนะหรือเศษวัสดุ

ที่มีน้ําขังจนเป็นเหตุรําคาญ   

ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอย  รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์หรือมูลฝอย

อื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

หินเหล็กไฟจัดไว้ให้   

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน  ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย

รวมทั้งกระป๋อง  กะลา  ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอื่น ๆ  ที่อาจขังน้ําได้ในอาคารหรือเคหสถาน  รวมทั้ง 

บริเวณรอบ ๆ  ทั้งนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด  หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง  หรือวิธีการ 

อื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา   



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๒ 

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

 

ข้อ  ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานที่ใด ๆ  ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็น   

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   

ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  อาคาร  เคหสถาน  ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา

ในแจกัน  ถ้วยรองขาตู้กับข้าว  ภาชนะอื่น ๆ  ที่มีน้ําขัง  อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน  หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ 

ของยุงได้  หรือการควบคุมลูกน้ําด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสม  และกรณีที่เป็นภาชนะเก็บกักน้ําต้องจัดให้มี 

ฝาปิดที่มิดชิด   

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  ที่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ 

และรก  ต้องดูแลตัดต้นไม้ให้โปร่ง  มิให้รก  เพื่อมิให้เป็นแหล่งเกาะพักหรือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   

ข้อ  ๑๒  ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ  อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดแพร่หลาย 

และให้ดําเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน  นับแต่ได้รับแจ้ง   

เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๑๓  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุง 

ในอาคาร  หรือเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  เคหสถาน  หรือสถานท่ีนั้น  

จะต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร   

 

หมวด  ๓ 

อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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  (๒)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง 

หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓)  แนะนําให้บุคคลใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

  (๕)  เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด   

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ 

ตามความจําเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟในทุกข้อหรือข้อใด 

ข้อหนึ่งก็ได้ 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือ 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง  ต่อบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย  และให้บุคคลซ่ึงเก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 

ข้อ  ๑๕  ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทําใด ๆ   

ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแก้ไข  

โดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้กระทําการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติ  

แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด  ๆ  เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร  แล้วแจ้งรายงาน  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ข้อ  ๑๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

ข้อ  ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งพันบาท   

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  ๑๘  บรรดาค่าปรับตามข้อบัญญัติ  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นาวิน  มูลมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 


