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หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.
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เหตุผล
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร
ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลตาบลศรีสุนทร จึงเห็นเป็นการจาเป็นที่
ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่มูลฝอยที่มีสภาพขังน้าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยาง
รถยนต์ และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้า ที่อาบน้า ตุ่มน้า โอ่งน้า แจกัน กระถางต้นไม้ และ
ภาชนะรองรั บ น้ าอื่น ๆ ในอาคารหรื อบริเ วณบ้ านเรื อน เทศบาลตาบลศรีสุ นทร จึ งตราเทศบัญญัติ ตาบล
ศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร
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โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลต าบลศรี สุ น ทร ว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม แหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๔) มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
แห่ งพระราชบั ญญั ติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แ ก้ไขเพิ่มเติ ม และมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตาบลศรีสุ นทร โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลตาบลศรีสุ นทรและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทรตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใ ส่ อ าหาร เถ้ า มูล สั ต ว์ ซากสั ตว์ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ เก็ บ จากถนน ตลาด ที่เ ลี้ ยงสั ต ว์ห รือ ที่อื่ น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายต่อชุมชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่าเจ็ดวันซึ่ง
ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้าได้

-๒“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๕ ห้ ามมิให้ ผู้ ใดทิ้งหรือทาให้ มีขึ้นซึ่งมู ล ฝอยที่อาจเป็นแหล่ ง เพาะพันธุ์ยุ งลาย อาทิ
กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่น้าขังได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูล
ฝอยที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรจัดไว้ให้
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่นๆ ที่ขังน้าได้ ในบริเวณอาคาร
หรือเคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุ งพลาสติกที่มีการผูกรัดปาก
ถุงหรือวิธีการอื่นใดที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรเห็นสมควร
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้าที่อาจเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ข้อ ๘ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน ต้องดูแลความสะอาดและเปลี่ยน
น้าในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอื่นๆ ที่มีน้าขังอย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของ
ยุงได้ และจัด ให้ มีฝ าตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่เทศบาลตาบลศรีสุนทร
เห็นสมควร
ข้อ ๙ ในกรณีที่ป รากฏแก่ เ จ้า พนักงานท้องถิ่น หรือเจ้า พนักงานสาธารณสุ ข ว่าอาคาร
เคหสถาน หรื อสถานที่อื่ น ใด มีแ หล่ งเพาะพันธุ์ยุ งลาย เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่นหรือ เจ้าพนั กงานสาธารณสุ ข
อาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น ปรับปรุง แก้ไข
ในเวลาตามสมควรได้
หากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง นั้ น โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไปดาเนินการแก้ไขเองได้เพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่นใดทีเ่ กิดขึ้นเพื่อการนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถาน หรือสถานที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เทศบาลตาบลศรีสุนทร ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปทาการกาจัดยุงลายในอาคาร
หรือเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ นั้น จะต้องให้
ความร่วมมือและอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

-๓ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
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