เทศบัญญัติ
เรื่อง
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ....
------------------------------------------หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัติว่าด้วย การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เหตุผล
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง
ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลตาบลเมืองแกลง จึงเห็นเป็น
การจาเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้าได้ เช่น เศษ
กระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้า ที่อาบน้า ตุ่มน้า
โอ่งน้า แจกัน กระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้าอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มี
การดูแลเปลี่ยนน้าเป็นประจาทุก ๗ วัน หรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตรา
เทศบัญญัตินี้

(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๕9
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง ว่าด้วยการการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยกับมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 71 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 มาตรา 31 (2) มาตรา32 (2) และมาตรา
54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา
88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลเมืองแกลง เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง นับแต่วันที่ได้ติดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลเมืองแกลง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใด ที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า ๗ วัน ซึง่
ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้าได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลง

-๒“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่มีเขตอานาจในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง
“ผู้ซึ่งได้รั บ มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทาให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอย
อื่นๆ ที่อาจขังน้าได้ ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่เทศบาลตาบลเมืองแกลง
จัดไว้ให้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย รวมทั้ง
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆที่อาจขังน้าได้ในอาคารหรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้
โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะนา
ข้อ ๗ ในกรณีที่เทศบาลตาบลเมืองแกลง ให้บริการเก็บขนมูลฝอย เพื่อนาไปกาจัด เจ้าของอาคาร
หรือเคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามที่กาหนด
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้าที่อาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลทาความสะอาดและเปลี่ยนน้าใน
แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้าขัง อย่างน้อยทุก ๗ วัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุงได้
และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้าที่มีอยู่ในอาคารและเคหะสถาน
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทาการกาจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน
หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

-๓ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกเทศบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(นาย สันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดระยอง

