เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เป็ นการสมควรตราข้ อบั ญญั ติ อ งค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบางงอน ว่ าด้ วยการควบคุ ม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่ งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางงอน โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางงอน
และนายอําเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ข้ อบั ญญั ติ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบางงอน เมื่ อได้ ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนแล้ว ๑๕ วัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“มูลฝอย”

หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา
ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ําได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนจัดไว้ให้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน้ําได้ในบริเวณอาคาร
หรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัด
ปากถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนกําหนด
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือเคหสถาน ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือเคหสถาน ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกันถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่
ของยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
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ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือ
เคหสถาน หรื อสถานที่ ใด ๆ เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรื อสถานที่ นั้ น จะต้ องให้
ความร่วมมือและอํานายความสะดวกตามสมควร
ข้ อ 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 ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้ อ ๑๒ ให้ นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลบางงอนเป็ นผู้ รั กษาการตามข้ อบั ญญั ติ นี้ และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ พิกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

