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ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสารธารณสขุ พ.ศ. 2535 

ของ  เทศบาลต าบลดงขุย  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ ์
 



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย  เร่ือง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

พ.ศ. 2559 

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

หลักการ 
 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วย  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในเขตเทศบาลต าบลดงขุย 
ให้เป็นไปตามหลักการอนามัยสิ่งแวดล้อม ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน ในการนี้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติต าบลดงขุย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2559  ต่อ
สภาเทศบาลต าบลดงขุยและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย 
เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2559 

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

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลดงขุยว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  มาตรา  61  มาตรา  62  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ประกอบ  มาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสารธารณสุขเพ่ิมเติม บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เทศบาลต าบลดงขุยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลดงขุย และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงขุย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลดงขุย ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 

ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดงขุยแล้วเจ็ดวัน 

บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 

 ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 3. ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง
สัตว์หรือที่อ่ืน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงานหรือ  

สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกิน 7 วัน 
ซึ่งยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ ายุงลายได ้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่านายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

ข้อ 4. ห้ามผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์  หรือมูลฝอยอ่ืน 
ๆ ที่อาจขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ 5. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน ต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอย 
รวมทั้งกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่อาจขังน้ าได้ในอาคาร หรือเคหะสถานรวมทั้งบริเวณรอบ ๆ 
ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขแนะน า 

ข้อ 6. ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงขุย ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด  เจ้าของอาคาร
หรือเคหะสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย 

ข้อ 7. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหะสถาน ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ข้อ 8. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหะสถาน จะต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใน
แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก 7 วัน หรือใส่สารป้องกันการวางไข่  ของยุงได้ 
และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหะสถาน 

ข้อ 9. ในกรณีที่เทศบาลต าบลดงขุย ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาก าจัดยุงในอาคาร หรือเคหะ
สถาน หรือสถานที่อ่ืนใด เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่นั้นจะต้องให้ ความร่วมมือและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ 10. ให้นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 



 
 
 
 
 
 

                 ประกาศ    ณ    วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559  

 

 

                     ลงชื่อ    นายพิชัย  เกิดยิ้ม  

                                                               (นายพิชัย  เกิดยิ้ม) 

                     ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย 

 

    อนุมัติ 

 

                    นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย 

         (นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย) 

                  ต าแหน่ง  นายอ าเภอชนแดน 

 

 

 
 

 


