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เทศบัญญัติ

เรื่อง

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ....

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เหตุผล
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะนําโรค
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงเห็นเป็นการจําเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ ขยะมูลฝอย
ที่มีสภาพขังน้ําได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ํา
ที่อาบน้ํา ตุ่มน้ํา โอ่งน้ํา แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ําอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่ง
หากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ําเป็นประจําทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตราเทศ
บัญญัตินี้

(ร่าง)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย พ.ศ. …
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง ว่าด้วยการการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ....
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) มาตรา 60 (๑) และมาตรา 6๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๒) ประกอบมาตรา 20
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐) เทศบาลตําบลเมื อ งแกลง โดยความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลงและผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ระยอง
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ...”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลงแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน
“ที่หรือทางสาธารณะ”หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ําขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวัน
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ําได้ หรือแหล่งที่ตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโม่งของยุงลายตั้งแต่หนึ่งตัว
ขึ้นไป
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่มีเขตอํานาจในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้
มีอํานาจออกเทศบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๖ อาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่ภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ําขังเป็นเหตุให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ
ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ําได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูล
ฝอยที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงจัดไว้ให้
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย ที่
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้ําได้ในบริเวณอาคาร
หรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปาก
ถุง หรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนํา
ในกรณีที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัด เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วย
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ําที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ํา
ในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ําขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของ
ยุงได้ และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ําที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทําการกําจัดยุงในอาคาร หรือ
เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้ อ ๑๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ ๗ และข้ อ ๘ ต้ อ งระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ประกาศ ณ วันที่……………………………………..
(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง
เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

