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เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม  

เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2558 

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

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบกับหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.3/11650 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

เร่ือง รายงานสถานการณไขเลือดออก และขอความรวมมือในการเตรียมความพรอมมาตรการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

เหตุผล 

ดวยจังหวัดเชียงราย ไดพิจารณาเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาดของโรคไขเลอืดออกและ

ดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โดยขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกอยางเขม  

โดย เ ฉพาะ  โ รง เ รียน  ศู นย พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก  ชุ มชน  ตลาด สด  ส วนสา ธาร ณะและสถานที่ ท อ ง เที่ ย ว  

ดังนั้น เ พ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายภายในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม  

ใหเปนไปตามหลักการอนามัยสิ่งแวดลอม ถูกตองดวยสุขลักษณะ เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน  

ในการนี้จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2558  

ตอสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม 

เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2558 

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

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติตําบลยางฮอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  13) พ.ศ.2552) ประกอบมาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 25(1) และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทศบาลตําบลยางฮอม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลยางฮอม และผูวาราชการ

จังหวดัเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย พ.ศ.2558” 

ขอ 2 เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม เม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลยางฮอมเปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศ

บัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติน้ีใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม รักษาการตามเทศบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ขอ 5 ในเทศบัญญัติน้ี 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งที่สรางขึ้น

อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ภาชนะที่ มีน้ํ า ขั ง ”  หมายความว า อุปกรณ ของ ใช  สิ่ ง ของที่ ใ ช อยู ในอาคาร 

หรือนอกอาคาร และมีน้ําขังอยู เชน โอง/ตุมน้ํา ถังซีเมนตในหองน้ํา แจกัน ภาชนะเลี้ยงพลูดาง ถวยรองขาตู จานรอง

กระถางตนไม อางบัว อางเลี้ยงปลา เปนตน 

“เศษวัสดุที่มีนํ้าขัง” หมายความวา มูลฝอยหรือเศษสิ่งของที่มิไดใชแลวในอาคารหรือนอก

อาคาร และมีนํ้าขังอยู เชน กระปอง ยางรถยนตเกา ไห กระถาง ขวด เปนตน หรือชิ้นสวนของวัสดุดังกลาวที่มีนํ้าขังอยู 

“แหลงเพาะพันธุยุงลาย” หมายความวา แหลงที่ตรวจพบลูกนํ้าหรือตัวโมงยุงลายตั้งแตหน่ึง

ตัวขึ้นไป 
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 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงได รับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

   “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 44 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมวด 2 

การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

  ขอ 6 หามมิใหผูใดทิ้งหรือทําใหมีขึ้นที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต 

ภาชนะที่มีนํ้าขัง เศษวัสดุที่มีนํ้าขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังนํ้าไดในที่หรือทางสาธารณะ  

 ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ตองเก็บกวาดและดูแลมิใหมีที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

อาทิ กระปอง กะลา ยางรถยนต เศษวัสดุที่มีนํ้าขัง หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่อาจขังนํ้าไดในอาคารหรือเคหะสถานรวมทั้ง

บริเวณรอบๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปดหรือบรรจุถุงพลาสติกที่มีการผูกมัดปากถุงหรือวิธีการอ่ืนใด  

ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ไดใหคําแนะนํา  

 ขอ 8 เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหะสถาน ที่ดิน หรือสถานที่ใดๆ มีแหลงนํ้าหรือที่ที่อาจเปน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย จะตองดูแลมิใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย   

 ขอ 9 เจาของหรือผูครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ตองดูแลทําความสะอาดและเปลี่ยนนํ้าในภาชนะ

ที่มีนํ้าขัง เชน เปลี่ยนน้ําแจกัน ถวยรองขาตูกับขาว  อางบัว หรือภาชนะอ่ืนๆ อยางนอยทุก ๆ 7 วัน หรือใสสารที่

ปองกันการวางไขของยุง และจัดใหมีฝาปดภาชนะที่บรรจุน้ําที่มีอยูในอาคารและเคหะสถาน   

  ขอ 10 ในกรณีที่เทศบาลตําบลยางฮอม ไดจัดใหมีการกําจัดยุงหรือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายใน

อาคารหรือเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่น้ันจะตองใหความ

รวมมือและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด 3 

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 ขอ 11 ในกรณีที่พบวาอาคารหรือสถานที่ใด (ของเอกชน) มีแหลงเพาะพันธุยุงลายใหพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจแจง แนะนํา หรือออกคําสั่งเปน

หนังสือ ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงน้ัน ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามสมควร  
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 ขอ 12 ในกรณีตรวจพบแหลงเพาะพันธยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่

ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น อาจดําเนินการไดดังนี้ 

  (1) หากทราบวาแหลงเพาะพันธยุงลายน้ันเกิดจากการกระทําของบุคคลใดใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลนั้นปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามสมควร  

  (2) แตถาไมปรากฏวาเกิดจากบุคคลใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งการใหเจาหนาที่สาธารณสุข

ของทองถิ่นดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายน้ันได (โดยการถม ระบายน้ําทิ้ง ควํ่า หรือใสสารเคมีกําจัดลูกนํ้า

แลวแตกรณีที่เหมาะสม) 

 ขอ 13 กรณีที่อันเปนอาคารรกรางวางเปลา หรือกอสรางไมเสร็จ ซึ่งไมปรากฏเจาของชัดเจน  

และเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายใหเทศบาลตําบลยางฮอม ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายน้ันได 

   หมวด  4                

    บทกําหนดโทษ 

  ขอ 14 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินบัญชีแนบทายเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2558     

 

               (ลงนาม) 

                               (นายอําโพน  อโนราช) 

            นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม 

 

 

                        เห็นชอบ 

 

(ลงนาม) 

        (…................................................................) 
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บัญชีอัตราคาปรับแนบทาย 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เร่ือง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย พ.ศ.2558 

 

   ประเภท      อัตราคาปรับ 

  -อาคารหรือที่อยูอาศัย         50 บาท   

  -สถานประกอบการที่มีพ้ืนที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร      100 บาท 

  -สถานประกอบการที่มีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร        200 บาท 

  -สถานที่ราชการ         300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




