
 

 
 
 
 
 

หลักการ 
ให้มเีทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 
 

เหตุผล 
ด้วยปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่จึงเห็นเป็นการจ าเป็นที่ต้อง
ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภาพขังน้ าได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว       
ยางรถยนต์ และเศษภาชนะอ่ืนๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ า ที่อาบน้ า ตุ่มน้ า โอ่งน้ า แจกัน กระถางต้นไม้      
และภาชนะรองรับน้ าอ่ืนๆ ในอาคารหรือบริเวณบ้านเรือน ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ าเป็นประจ าทุก ๗ วัน
หรือใส่สารเคมีก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่ 
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา    
๕๐(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่แล้วเจ็ดวัน 
 
  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 
  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

     “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่
อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ภาชนะที่มีน้ าขัง” หมายความว่า อุปกรณ์ ของใช้ สิ่งของที่ใช้อยู่ภายในอาคารหรือนอก
อาคารและมีน้ าขังอยู่ เช่น โอ่งน้ า ถังรองรับน้ าในห้องน้ า แจกัน ถ้วยรองขาตู้ จานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะ
เลี้ยงพลูด่าง อ่างบัว เป็นต้น 

  “เศษวัสดุที่มีน้ าขัง” หมายความว่า มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิได้ใช้แล้วในอาคารหรือนอก
อาคารและมีน้ าขังอยู่ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์เก่า ไห กระถาง ขวด ฯลฯ เป็นต้น   

 
 
 
 
   

 



 

๒ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้าง

ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่เกินกว่า ๗ วัน 

ซึ่งยุงสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ หรือแหล่งที่ตรวจพบลูกน้ าหรือตัวโม่งของยุง 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้ าพนักงานซึ่ งได้ รับการแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง 
กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่จัดไว้ให้ 

 
ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหสถานต้องเก็บกวาดและดูแลมิให้มีมูลฝอยที่อาจ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาทิ กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ทีข่ังน้ าได้ในบริเวณอาคารหรือ
เคหสถาน รวมทั้งบริเวณรอบๆ ทั้งนี้โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกรัดปากถุง
หรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

ในกรณีที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด เจ้าของอาคารหรือ
เคหสถานมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยด้วย 

 
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ที่มีแหล่งน้ าที่อาจเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลายจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
 
ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหสถาน ต้องดูแลท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าใน

แจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุกเจ็ดวัน หรือใส่สารที่ป้องกันการวางไข่ของยุง
ได ้และจัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหสถาน รวมทั้งข้อปฏิบัติอ่ืนๆที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ประกาศ
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
ข้อ ๙ ในกรณีที่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปท าการก าจัดยุงในอาคาร หรือเคหสถาน 

หรือสถานที่ใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เคหสถาน หรือสถานที่นั้น จะต้องให้ความร่วมมือและ     
อ านายความสะดวกตามสมควร 

 
ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๕ และข้อ ๖ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
 
ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
 
ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………… 
    

      (ลงชื่อ) 
                       (นายบุญธง เทพา) 
             นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 

        เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (นายวรรณพล ต่อพล) 
            นายอ าเภอเฝ้าไร่ 
               ปฏิบัติราชการแทน 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
 
 
 


