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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เร่ืองการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ�ยุงลาย  
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หลักการ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดให�แหล�งเพาะพันธุ!ยุงลายเป#นเหตุรําคาญ และแต�งต้ังเจ�า
พนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2545 กําหนดให�แหล�งเพาะพันธุ!ยุงลายเป#นเหตุรําคาญ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงเป#นอํานาจหน�าท่ีองค!กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการป3องกัน 
และควบคุมโรคติดต�อ จึงให�มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย! ว�าด�วยการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ!ยุงลาย 

 
 
 

เหตุผล 

ด�วยปรากฏว�า  มีการเจ็บป8วยเป#นโรคไข�เลือดออกของประชาชน  ในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!  ซ่ึง
อาจแพร�ระบาดได�  โดยมียุงลายเป#นพาหะของโรคติดต�อนี้ เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!จึงเป#นการจําเป#นท่ีต�อง
ควบคุมแหล�งเพาะพันธุ!ของยุงลาย  อันได�แก�  ขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได�  เช�น  เศษกระป>อง กะลามะพร�าว 
ยางรถยนต! และเศษภาชนะอ่ืนๆ  เป#นต�น รวมท้ังแหล�งน้ํา  ท่ีอาบน้ํา  ตุ�มน้ํา  โอ�งน้ํา  แจกัน  กระถางต�นไม�  
และภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ  ในอาคารหรือบริเวณบ�านเรือน  ซ่ึงหากไม�มีการดูแล  เปลี่ยนน้ําเป#นประจํา  หรือใส�
สารเคมี  ก็จะเป#นแหล�งเพาะพันธุ!ของยุงลายได�   จึงจําเป#นต�องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย� 

เรื่องการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ�ยุงลาย  
พ.ศ.2558 

********************* 
โดยท่ีเป#นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!  ว�าด�วยการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ!

ยุงลายข้ึนใช�บังคับ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห�งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 20 แห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 อันเป#น
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย! และผู�ว�าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว�ดังต�อไปนี้ 
 ข*อ  ๑   เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย! เรื่องการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ!
ยุงลาย พ.ศ.2558” 

ข*อ 2   เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับในเขตเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย! เม่ือได�ประกาศไว�โดยเปQดเผย  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย! แล�วเจ็ดวัน 

ข*อ 3   บรรดาเทศบัญญัติ ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน 
เทศบัญญัติอ่ืนซ่ึงขัดหรือแย�งกับเทศบัญญัตินี้ ให�ใช�เทศบัญญัตินี้แทน  

ข*อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
    “มูลฝอย” หมายความว�า เศษกระดาษ เศษผ�า เศษอาหาร เศษสินค�า เศษถุงพลาสติก  
เศษภาชนะใส�อาหาร เถ�า มูลสัตว! หรือซากสัตว! รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว! หรือ
ท่ีอ่ืน 

“อาคาร” หมายความว�า ตึก บ�าน เรือน โรง ร�าน แพ คลังสินค�า สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสร�างข้ึน
อย�างอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข�าอยู�หรือเข�าใช�สอยได� 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว�า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช�เป#นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช�ประโยชน!หรือเข�าใช�สอยได� 

“แหล�งเพาะพันธุ�ยุงลาย” หมายความว�า แหล�งท่ีตรวจพบลูกน้ําหรือตัวโม�งยุงลายต้ังแต�หนึ่ง
ตัวข้ึนไปและสภาวะท่ีมีน้ําขังได�ในระยะเวลาท่ีเกินกว�า ๗ วัน ซ่ึงยุงลายสามารถวางไข�และพัฒนาเป#นลูกน้ําได� 
  “ภาชนะหรือวัสดุท่ีไม�ใช*แล*ว/เศษวัสดุท่ีมีน้ําขัง” หมายความว�า ยางรถยนต!เก�า ขวด ไห 
กระป>อง ถ�วยรองน้ําและเศษวัสดุต�างๆ ท่ีเป#นแหล�งขังน้ําได� 
  “ภาชนะขังน้ํา/ภาชนะท่ีมีน้ําขัง” หมายความว�า อุปกรณ! ของใช� สิ่งของ ภาชนะท่ีมีน้ําขัง
เป#นท่ีท่ียุงชอบวางไข� พบได�ท้ังภายในและภายนอกอาคาร หรือในสถานท่ีมีการก�อสร�าง เช�น ถังซีเมนต! จาน
หรือถ�วยรองขาตู� จานรองกระถางต�นไม� แจกัน อ�างบัว อ�างล�างเท�า ยางรถยนต! โอ�งน้ํากินน้ําใช� บ�อซีเมนต!เก็บ
น้ํา ภาชนะเลี้ยงพลูด�าง และไม�ประดับและอ�างน้ําพุประดับ 

“เจ*าพนักงานท*องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย! หรือผู�ท่ีได�รับการ
แต�งต้ังจากนายกเทศมนตรีให�ทําการแทน 
  “เจ*าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซ่ึงได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

/ข�อ 5… 
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ข*อ  ๕   ห�ามมิให�ผู�ใดท้ิงหรือทําให�มีข้ึนซ่ึงมูลฝอย ภาชนะหรือวัสดุท่ีไม�ได�ใช�แล�ว รวมท้ังกระป>อง 
กะลา ยางรถยนต!หรือวัสดุอ่ืนๆท่ีอาจขังน้ําได� ในท่ีหรือทางสาธารณะ เว�นแต�ในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอย
เทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!  จัดไว�ให� 

ข*อ  ๖   เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต�องเก็บกวาดและดูแลมิให�มีมูลฝอยรวมท้ัง
กระป>อง กะลา  ยางรถยนต! หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีอาจขังน้ําได�  ในอาคารหรือเคหสถาน  รวมท้ังบริเวณรอบๆ 
ท้ังนี้  โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปQด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนได� 
เจ�าพนักงานสาธารณะสุขแนะนํา 

ข*อ  ๗   ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลร�อนพิบูลย!  ให�บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจ�าของอาคาร
หรือเคหสถาน มีหน�าท่ีเสียค�าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศตําบลร�อนพิบูลย! เรื่องการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕8 

ข*อ ๘  เจ�าของหรือผู�ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีแหล�งน้ํา ท่ีอาจเป#นแหล�ง
เพราะพันธุ!ยุงลาย จะต�องดูแลมิให�เป#นแหล�งเพาะพันธุ!ยุงลาย 

ข*อ ๙   เจ�าของหรือผู�ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต�องดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนน้ําในแจกัน
หรือถ�วยรองขาตู�กับข�าว ภาชนะอ่ืน ๆ ท่ีมีน้ําขัง อย�างน�อยทุก ๗ วัน หรือใส�สารป3องกันวางไข�ของยุงได�และจัด
ให�มีฝาปQดตุ�มน้ําท่ีมีอยู�มนอาคารและเคหสถาน 

ข*อ ๑๐ ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินได�จัดพนักงานเจ�าหน�าท่ีไปกําจัดยุง ในอาคารหรือเคหสถานหรือ
สถานท่ีได ๆ เจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้น จะต�องให�ความร�วมมือและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพนักงานเจ�าหน�าท่ีและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ข*อ ๑๑  ในกรณีท่ีปรากฏแก�เจ�าพนักงานท�องถ่ิน หรือเจ�าพนักงานสาธารณสุขว�า อาคารเคหสถาน  
หรือสถานท่ีอ่ืนใด มีแหล�งเพาะพันธุ!ยุงลาย เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือเจ�าพนักงานสาธารณสุขอาจออกคําสั่ง 
เป#นหนังสือ ให�ผู�เป#นเจ�าของ หรือผู�ครอบครองอาคาร หรือเคหสถาน หรือสถานท่ีนั้น ปรับปรุงแก�ไขภายใน
เวลาตามสมควรได� หากผู�ได�รับคําสั่งไม�ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร เจ�าพนักงานท�องถ่ินอาจ
เข�าไปดําเนินการแก�ไขเองได� เพ่ือการควบคุมแหล�งเพาะพันธุ!ยุงลาย 

ข*อ ๑๒  ผู�ใดฝ8าฝWน ข�อ ๕ และข�อ ๖ ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ในบทกําหนดโทษแห�งพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข*อ ๑๓  ผู�ใดฝ8าฝWน ข�อ ๘ ข�อ ๙ ข�อ ๑๐ และข�อ  ๑๑ ต�องระวางโทษปรับไม�เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ข*อ ๑๔  ให�นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย! รักษาการให�เป#นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจ

ออกข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป#นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

(ลงชื่อ)        อัศวิน  จินตวร 
                        (นายอัศวิน  จินตวร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลร�อนพิบูลย! 

               เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)              พินิจ  บุญเลิศ 
                   (นายพินิจ บุญเลิศ) 
    รองผู�ว�าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
        ผู�ว�าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 


