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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ในการเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคาํเนียม 

เรื�อง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
*************************** 

 

 

หลกัการ 
 

เพื�อออกขอ้บญัญติั  เรื�อง  การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  ใชบ้งัคบัในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 

 

เหตุผล 

 

เนื�องจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  ไดรั้บการเปลี�ยนแปลงฐานะจากสภาตาํบล
เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมื�อ พ.ศ.๒๕๔๐  ยงัไม่เคยมีการออกขอ้บญัญติั เรื�อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย  ดงันั1น เพื�อใหก้ารควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
คาํเนียม เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  จึงเห็นสมควรออกขอ้บญัญติันี1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         - ๒- 

 

ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

เรื�อง การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

                           โดยที�เป็นการสมควรออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม วา่ดว้ยการควบคุม   
          แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗๑   แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  (ฉบบัที� ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบัมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕   อนัเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล   
ซึ� งมาตรา  ๒๙   ประกอบกบัมาตรา ๓๒   มาตรา ๓๓   มาตรา ๓๔   มาตรา ๔๑   และมาตรา ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้  โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

คาํเนียม และนายอาํเภอกนัทรารมย ์จึงตราขอ้บญัญติัขึ1นไว ้ดงัต่อไปนี1  
 

ขอ้ ๑ ขอ้บญัญติันี1 เรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  เรื�อง การควบคุม
แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย  พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

ขอ้ ๒ ขอ้บญัญติันี1 ใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  นบัแต่วนัที�ไดติ้ด
ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  แลว้   
 

ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บญัญติั ระเบียบและคาํสั�งอื�นใดในส่วนที�ไดต้ราไวใ้นขอ้บญัญติันี1  หรือซึ� งขดั 
หรือแยง้กบัขอ้บญัญติันี1 ใหใ้ชข้อ้บญัญติันี1แทน 

 

ขอ้ ๔ ในขอ้บญัญติันี1  
“มูลฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ถุงพลาสติก 

ภาชนะใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงสิ�งอื�นใด ที�เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที�เลี1ยง
สัตวห์รือที�อื�น 

“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ สาํนกังานหรือสิ�งที�
สร้างขึ1นอยา่งอื�นซึ� งบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

“ที�หรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานที�หรือทางซึ� งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้

 



 

 

                                               -๓- 

 

“แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย” หมายความวา่ สภาวะที�มีนํ1าขงัไดใ้นระยะเวลาที�เกิน ๗ 
วนั ซึ� งยงุลายสามารถวางไข่และพฒันาเป็นลูกนํ1าได ้

“เจา้พนกังานทอ้งถิ�น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  
“เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูที้�ไดรั้บการแต่งตั1งจากรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที�มีเขตอาํนาจในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 

 ขอ้ ๕ หา้มมิให้ผูใ้ดทิ1งหรือทาํใหมี้ขึ1นซึ� งมูลฝอย รวมทั1งกระป๋อง กะลา ยางรถยนตห์รือมูล
ฝอยอื�น ๆ ที�อาจขงันํ1าได ้ในที�หรือทางสาธารณะ เวน้แต่ในที�หรือในถงัรองรับมูลฝอยที�องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม จดัไวใ้ห ้
 

              ขอ้ ๖ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือเคหะสถานตอ้งเก็บกวาดและดูแลมิใหมี้มูลฝอย 
รวมทั1งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต ์หรือมูลฝอยอื�น ๆ ที�อาจขงันํ1าไดใ้นอาคารหรือเคหะสถานรวมทั1ง
บริเวณรอบ ๆ ทั1งนี1 โดยเก็บลงถงัมูลฝอยที�มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที�มีการผกูรัดปากถุงหรือ
วธีิการอื�นใดที�เจา้พนกังานสาธารณสุขแนะนาํ                                                                 
  

               ขอ้ ๗ ในกรณีที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม ยงัไม่สามารถใหบ้ริการเก็บขน และกาํจดั
มูลฝอยได ้ใหเ้จา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร เคหะสถาน กาํจดัเองโดยวธีิการเผา หรือฝัง หรือวธีิการ
อื�นใด  ทั1งนี1  ตามที�เจา้พนกังานสาธารณสุขแนะนาํ 
 

ขอ้ ๘ เจา้ของหรือผูค้รอบครอง อาคาร เคหะสถาน หรือสถานที�ใด ๆ ที�มีแหล่งนํ1าที�อาจเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย จะตอ้งดูแลมิใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย 
 

ขอ้ ๙ เจา้ของหรือผูค้รอบครอง อาคาร เคหะสถาน ตอ้งดูแลทาํความสะอาดและเปลี�ยนนํ1าใน
แจกนั  ถว้ยรองขาตูก้บัขา้ว  ภาชนะอื�น ๆ ที�มีนํ1าขงั อยา่งนอ้ยทุก ๗ วนั หรือใส่สารป้องกนัการวางไข่
ของยงุไดแ้ละจดัใหมี้ฝาปิดตุ่มนํ1าที�มีอยูใ่นอาคารและเคหะสถาน 

 

ขอ้ ๑๐ ในกรณีที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  ไดจ้ดัเจา้หนา้ที�ไปฉีดพน่ยากาํจดัยงุใน
อาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานที�ใด ๆ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที�นั1น 
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 
 



 
                                                                            -๔- 
 

ขอ้ ๑๑ ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ วรรคสอง 
 

             ขอ้ ๑๒ ผูใ้ดฝ่าฝืน ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

 

ขอ้ ๑๓ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม   เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติั
นี1และใหอ้าํนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั�ง เพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติันี1  

 

ประกาศ ณ วนัที�     7   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

(ลงชื�อ)   ( สงค ์       ชาภกัดี  ) 
             (  นายสงค ์    ชาภกัดี  ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

 

 

                          เห็นชอบ 

 

(ลงชื�อ)    ( มงคล       คาํเพราะ ) 
               ( นายมงคล    คาํเพราะ) 
                นายอาํเภอกนัทรารมย ์
               ๗ / กรกฎาคม / ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 


