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หลักการ

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

เหตุผล
ดวยปรากฏวามีการเจ็บปวยเปนไขเลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง ซึ่งอาจแพร

ระบาดไดโดยมียุงลายเปนพาหะของโรค เทศบาลตําบลแมทาชางจึงเห็นมีความจําเปนท่ีตองควบคุมแหลง
เพาะพันธุโรค อันไดแก มูลฝอยท่ีมีสภาพขังน้ําได เชน  เศษกระปอง กะลามะพราว ยางรถยนต และเศษ
ภาชนะอ่ืนๆ เปนตน รวมท้ังแหลงน้ํา ท่ีอาบน้ํา ตุมน้ํา โองน้ํา แจกัน กระถางตนไม และภาชนะรองรับน้ําอ่ืนๆ
ในอาคารหรือบริเวณบานเรือน ซึ่งหากไมมีการเปลี่ยนน้ําเปนประจําทุก 7 วัน หรือใสสารเคมีก็จะเปนแหลง
เพาะพันธุของยุงลายได ดังนั้นดวยอํานาจหนาท่ีในการปองกันและระงับโรคติดตอจึงมีความจําเปนตองตราเทศ
บัญญัติเพ่ือควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย และเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกและโรคท่ีมี
ยุงลายเปนพาหะอ่ืนๆ ซึ่งพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําโดยตราเปนพระราชบัญญัติ จึง
ตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง

เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ. 2563
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชางวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 ประกอบมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล
ตําบลแมทาชาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง และผูวาราชการจังหวัด จึงตราเทศ
บัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่อง  การควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย พ.ศ. 2563

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางเม่ือไดประกาศ ไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมทาชาง แลว 7 วัน

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะท่ี
ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว  หรือท่ีอ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“อาคาร” หมายความวาตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางท่ีมิใชของเอกชนและประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสัญจรได

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา สภาวะท่ีมีน้ําขังไดในระยะเวลาท่ีเกินกวา 7 วัน ซึ่งยุงลาย
สามารถวางไขและพัฒนาเปนลูกน้ําได

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
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“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 5 หามมิใหผูใดท้ิงหรือทําใหเกิดข้ึนซึ่งมูลฝอยท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  อาทิ กระปอง
กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีขังน้ําไดในท่ีหรือทางสาธารณะ เวนแตในท่ีหรือในถังรองรับมูลฝอยท่ี
เทศบาลตําบลแมทาชาง จัดไวให

ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหสถานตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีมูลฝอยท่ีอาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีขังน้ําไดในเคหสถาน รวมท้ังบริเวณ
รอบๆ ท้ังนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยท่ีมีฝาปด หรือบรรจุถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใดท่ี
เจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนํา

ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัด เจาของเคหสถานมี
หนาท่ีเสียคาธรรมเนียมตามเทศบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยดวย

ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆตองจัดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเปน
ภาชนะปดมิดชิด ไมรั่วซึมและไมสงกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก สามารถกันแมลงและสัตวได

ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีแหลงน้ําท่ีอาจเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลายจะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหสถาน ตองดูแลทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําในแจกันถวยรอง
ขาตูกับขาว ภาชนะอ่ืนๆ  ท่ีมีน้ําขัง อยางนอยทุกเจ็ดวันหรือใสสารท่ีปองกันการวางไขของยุงได และจัดใหมีฝา
ปดตุมน้ํา ท่ีมีอยูในอาคารและเคหสถาน

ขอ10 ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย เจาพนักงานทองถ่ินอาจแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้นๆ
ใหทําการแกไขไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายภายใน3วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับทราบหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน

ในกรณีท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาเหตุตามวรรคหนึ่ง จะมีผลตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน หรือเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควร
ดําเนินการแกไขอยางรีบดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานท่ีหรือบริเวณดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆเพ่ือแกไขหรือระงับเหตุนั้นไดตาม
สมควรแลวแจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ



-4-

ขอ 11 ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลแมทาชางไดจัดเจาหนาท่ีไปทําการกําจัดยุงในอาคารเคหสถาน หรือ
สถานท่ีใดๆ เจาของหรือผูท่ีครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานท่ีนั้นจะตองใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร

ขอ 12 ผูใดฝาฝนขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรค 2

ขอ 13 ผูใดฝาฝนขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และขอ11 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท

ขอ 14 ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี ………………………………

( นายทรัพยทวี  คํามา )
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

เห็นชอบ

ลงนาม............................................
(นายสมศักดิ์    คณาคํา )

นายอําเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม


